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VŠeOBecNÉ sMluVNí PODMíNkY cestOVNí kANceláŘe ČeDOk A.s.
ÚVODNí ustANOVeNí

cestovní kancelář Čedok a.s., se sídlem na příkopě 857/18, 111 35 Praha 1, Česká1.
republika,  IČo: 601 92 755, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským sou-
dem v Praze pod. sp. zn. b 2263 (dále jen „Čedok“):

jako pořadatel (§ 2523 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dále jen oz) na-a)
bízí a prodává zájezdy (§1b zákona č. 159/199 Sb. o některých podmínkách pod-
nikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu dále jen zcR) na
základě smlouvy o zájezdu.  Při uzavření smlouvy o zájezdu či bezprostředně
po jejím uzavření vydá Čedok zákazníkovi Potvrzení o zájezdu v textové podobě
(§ 2525 a násl. oz). je-li smlouva vyhotovena v písemné formě, nahradí její stej-
nopis Potvrzení o zájezdu, a obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti
pro Potvrzení o zájezdu.
nabízí a prodává pobyty, tj. ubytování, jehož součástí je příp. i stravování, nebob)
ubytování spolu s další jednou nebo více službami cestovního ruchu nepřed-
stavující významnou ani podstatnou část pobytu (§ 1a zcR), které nejsou zájez-
dem, ani spojenými cestovními službami (dále jen „pobyt“), a to na základě
smlouvy o zajištění pobytu.  Při uzavření smlouvy o zajištění pobytu či bezpro-
středně po jejím uzavření Čedok vydá zákazníkovi příslušný doklad o zakoupení
pobytu v textové podobě (potvrzení o zajištění pobytu/voucher/poukaz apod.
je-li smlouva o zajištění pobytu vyhotovena v písemné formě, obsahuje všechny
smluvními stranami dohodnuté podmínky a vzájemná práva a povinnosti.
zprostředkovává výběr alespoň dvou typů služeb cestovního ruchu pro účelyc)
téže cesty nebo pobytu, které nejsou zájezdem a na jejichž poskytnutí jsou uza-
vřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního
ruchu, čímž dochází ke sjednání spojených cestovních služeb (§ 1c zcR, dále jen
„spojené cestovní služby“ nebo „scs“). v těchto případech Čedok a.s. vydá
zákazníkovi příslušné doklady o zakoupení každé jednotlivé služby u přísluš-
ného poskytovatele (voucher, dopravní ceninu apod.).
zprostředkovává prodej některého z typů služeb cestovního ruchu (§1a zcR),d)
nebo soubor jednoho typu služeb s další jednou nebo více službami cestovního
ruchu, které nepředstavují významnou část ceny dané kombinace a ani nejsou
podstatnou částí takového souboru, a které nejsou zájezdem, ani pobytem a ani
spojenými cestovními službami (dále jen „jiná služba cr“). v těchto případech
Čedok a.s. vydá zákazníkovi příslušný doklad o zakoupení služby u příslušného
poskytovatele služby (dopravní ceninu, vstupenku, voucher apod.). 

tyto všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s. (dále je „vSP“) upra-2.
vují práva a povinnosti smluvních stran ze:

smlouvy o zájezdu a)
smlouvy o zajištění pobytub)
smlouvy o zprostředkování prodeje spojených cestovních služebc)
smlouvy o zprostředkování prodeje jiné služby cRd)

Čedok před uzavřením smlouvy o zájezdu, nebo před tím, než zákazník učiní záva-3.
znou objednávku, nebo před uzavřením smlouvy na službu, která je součástí ScS,
informuje zákazníka, k jaké smlouvě jeho komunikace s Čedokem směřuje, a předá
mu příslušný formulář v souladu s vyhláškou č. 122/2018 Sb. o vzorech formulářů
pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb, který obsahuje informaci,
zda se jedná o zájezd nebo ScS a informaci o právní ochraně zákazníka.
tyto všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s. (dále jen „vSP“)4.
jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) nebo smlouvy o za-
jištění pobytu, nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří
Čedok a.s.

Část A – ZáJeZD A POBYt
Článek i – VZNik sMluVNíHO VZtAHu PŘeDMĚt A OBsAH sMlOuVY

V  případě zájezdů vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a Čedokem uzavřením1.
smlouvy o zájezdu. obsah této smlouvy je dále určen též těmito vSP, které jsou i sou-
částí katalogu a zveřejněny též na https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/ , popisem
zájezdu v katalogu, případně v jiném nabídkovém materiálu včetně jejich online verzí
na https://www.cedok.cz/ odkazem na kód produktu uvedeném ve smlouvě o zájezdu
(Potvrzení o zájezdu), dále i podmínkami poskytování služeb, které vysvětlují a doplňují
některé údaje k poskytovaným službám uvedenými v katalogu (Informace – obsah, roz-
sah a další podmínky poskytování služeb), a na https://www.cedok.cz/obchodni-pod-
minky/ (důležité informace a podmínky pro účast na zájezdu/pobytu), přepravními
podmínkami příslušných dopravců zveřejněnými na https://www.cedok.cz/obchodni-
podminky/ příp. i speciálními podmínkami přiloženými ke smlouvě o zájezdu (Potvrzení
o zájezdu) jako nedílná součást. 
v případě uzavření smlouvy o zájezdu Čedok odpovídá za řádné poskytnutí všech
sjednaných služeb cestovního ruchu a je povinen poskytnout zákazníkovi pomoc
v nesnázích. zákazník může vůči Čedoku uplatnit veškerá práva, pro něj vyplývající
z právních předpisů evropské unie a zcR, týkajících se zájezdů. zákazník má v tomto
případě rovněž zajištěnou ochranu pro případ úpadku Čedoku, na základě Čedokem
uzavřeného pojištění záruky pro případ úpadku.
V případě pobytů vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a Čedokem uzavřením2.
smlouvy o zajištění pobytu. obsah této smlouvy je dále určen též těmito vSP, které
jsou součástí katalogu a zveřejněny též na https://www.cedok.cz/obchodni-pod-
minky/, popisem pobytu v katalogu, příp. v jiném nabídkovém materiálu včetně jejich
online verzích na https://www.cedok.cz/  odkazem na kód produktu uvedeném ve
smlouvě o zajištění pobytu, dále i podmínkami poskytování služeb, které vysvětlují
a doplňují některé údaje k poskytovaným službám uvedenými v katalogu (Informace
– obsah, rozsah a další podmínky poskytování služeb), a na https://www.cedok.cz/ob-
chodni-podminky/ (důležité informace a podmínky pro účast na zájezdu/pobytu)
příp. i speciálními podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást. 
v případě uzavření smlouvy o zajištění pobytu Čedok odpovídá za řádné poskytnutí
služeb a zákazník může vůči Čedoku uplatnit veškerá práva, pro něj vyplývající ze
smlouvy a oz. na zákazníka se v těchto případech však nebudou vztahovat práva
přiznaná cestujícím vyplývající z právních předpisů evropské unie a zcR týkajících se
zájezdů a spojených cestovních služeb.
Ubytování, které je obsahem smlouvy o zájezdu pořádaném Čedokem nebo smlouvy3.
o zajištění pobytu, je vždy v souladu s právními předpisy státu, ve kterém je posky-
továno.
jsou-li ve smlouvě o zájezdu nebo ve smlouvě o zajištění pobytu sjednány podmínky4.
odlišně od ustanovení vSP nebo jiných podmínek uvedených v odst. 1 a 2, mají od-
chylná ujednání v takové smlouvě přednost před zněním vSP nebo jiných podmínek
uvedených v odst. 1 a 2. Čedok si vyhrazuje právo měnit před uzavřením smlouvy
o zájezdu a smlouvy o zajištění pobytu podrobné vymezení zájezdu a pobytu.
délka zájezdu je vyjádřena počtem dní. Podle právních předpisů ČR i eU je za začátek5.
zájezdu považován okamžik zahájení první služby a za konec zájezdu ukončení po-
skytnutí služby. zájezd začíná ten kalendářní den, kdy Čedok poskytl první službu
(např. odbavení na letišti, nástup do autobusu při transferu na letiště, nástup do
autobusu při autobusové dopravě, ubytování v případě zájezdů bez dopravy, atd.).
do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou tedy zahrnuty i dny určené pro cestu do
místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je zahájení zájezdu a ukončení zájezdu
organizováno v pozdních nočních hodinách, příp. časných ranních hodinách. délka
pobytu, v případě zajištění ubytování jako jedné služby cestovního ruchu, která není
součástí zájezdu ani spojených cestovních služeb je vyjádřena počtem nocí.
v případě, že ve smlouvě o zájezdu či smlouvě o zajištění pobytu je uvedeno, že se6.
jedná o zájezd či pobyt „na vyžádání“, pak se smlouva v takovém případě sjednává
s rozvazovací podmínkou dle § 548 odst. 2 oz. Rozvazovací podmínka je splněna
v případě, jestliže sjednaný zájezd či pobyt není k dispozici z důvodu vyčerpání či ne-
existence (i) ubytovacích kapacit, (ii) přepravních kapacit, (iii) jiné služby podstatné
a významné pro realizaci zájezdu či pobytu. v případě naplnění rozvazovací pod-
mínky Čedok oznámí zá kaz ní ko vi zánik smluvního vztahu nejpozději do 7 dnů od
uzavření smlouvy, pokud není ve smlouvě sjednána jiná lhůta a bez zbytečného od-
kladu vrátí zákazníkovi vše, co od něho obdržel. zákazník v těchto případech nemá
nárok na náhradu škody, majetkové i nemajetkové újmy či jakékoli další jiné plnění
ze strany Čedoku.
není-li v popisu zájezdu/pobytu nebo ve smlouvě uvedeno jinak, nejsou zájezdy nebo7.
pobyty vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu.
není-li v popisu zájezdu/pobytu nebo ve smlouvě uvedeno jinak, jsou služby dele-8.
gáta, resp. průvodce poskytovány v českém nebo slovenském jazyce.

Podpisem smlouvy o zájezdu/pobytu, resp. převzetím Potvrzení o zájezdu/zajištění9.
pobytu a potvrzením závazné objednávky v online rezervačním systému (podle typu
smlouvy a zemi čerpání služeb) zákazník osvědčuje, že před uzavřením smlouvy:

byl řádně informován o podmínkách, rozsahu a obsahu poskytovaných služeba)
a seznámil se se všemi charakteristickými a hlavními náležitostmi poskytova-
ných služeb,
mu byly poskytnuty na příslušném formuláři informace o zájezdu, že se na zá-b)
kazníky vztahují veškerá práva eU týkající se zájezdů a odpovídající právní
ochrana pro případ úpadku cestovní kanceláře,
se seznámil a převzal všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedokc)
a.s.,
byl informován o zpracování osobních údajů a poučen o právech v souvislostid)
s ochranou osobních údajů zákazníků cestovní kanceláře Čedok a.s.,
mu byl předán doklad o pojištění cestovní kanceláře Čedok a.s. pro případe)
úpadku vystavený pojistitelem,
mu byly poskytnuty informace o pasových a vízových požadavcích pro cestuf)
a přibližných lhůtách pro jejich vyřízení a dále i o tom, jaké zdravotní doklady
jsou příp. na cestu a pobyt vyžadovány,
příp. převzal pojistné podmínky pro cestovní pojištění a pro krytí nákladů spo-g)
jených se stornem zájezdu/pobytu.

Článek ii – ceNOVÉ A PlAteBNí PODMíNkY
zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením a cenu pobytu před1.
nastoupením na pobyt. za zaplacení ceny se považuje, podle formy úhrady, den pře-
vzetí hotovosti, den platby platební kartou anebo den připsání platby na účet Če-
doku.
výše záloh a časový rozvrh plateb jsou stanoveny, pokud nebude ve smlouvě uve-
deno jinak, takto:

u zájezdu a pobytu je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zá-a)
lohu ve výši 50 % sjednané ceny, 
doplatek ceny zájezdu nebo pobytu je zákazník povinen uhradit nejpozději 60b)
dnů před zahájením zájezdu nebo nástupu na pobyt; 

v případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 60 dnů před zahájením zá-
jezdu nebo nástupu na pobyt je zákazník (postupitel) povinen uhradit 100 % sjed-
nané ceny již při vzniku smluvního vztahu. Při porušení tohoto závazku má Čedok
právo od smlouvy o zájezdu nebo od smlouvy o zajištění pobytu odstoupit. 
v případě úhrady ceny nebo části ceny zájezdu nebo pobytu formou poukázky (pou-2.
kazu) Čedoku nebo jiné poukázky (poukazu) Čedokem přijímané zákazník (pouka-
zník) i Čedok (poukázaný) postupují v souladu s podmínkami pro jejich uplatnění
a přijímání stanovenými poukazatelem (vydavatelem) takové poukázky (poukazu).
Poukázky (poukazy) lze uplatnit pouze v provozovně Čedoku a v plné nominální hod-
notě a nelze je směnit za peníze a to ani v případě odstoupení od smlouvy o zájezdu
či smlouvy o zajištění pobytu kteroukoliv ze smluvních stran ani zrušení zájezdu či
pobytu ze strany Čedoku.

Článek iii – PráVA A POViNNOsti ZákAZNíkA
k základním právům zákazníka patří zejména:1.

právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb ve smlouvě o zá-a)
jezdu či smlouvě o zajištění pobytu,
právo vyžadovat od Čedoku informace o všech skutečnostech, které jsou mub)
známy a které se dotýkají sjednaných a zaplacených služeb ve smlouvě o zá-
jezdu či smlouvě o zajištění pobytu,
právo být seznámen s případnými změnami sjednaných služeb,c)
právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahemd)
smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o zajištění pobytu, příp. dalších dokumentů
před nepovolanými osobami,
právo na doručení dalších podrobných a pro zákazníka důležitých údajů o všeche)
skutečnostech, které jsou Čedoku známy, pokud nejsou obsaženy již ve
smlouvě o zájezdu nebo v katalogu a na https://www.cedok.cz, nejpozději 7 dní
před zahájením zájezdu, a pokud to vyžadují okolnosti, i na předání letenky,
poukazu/voucheru  k ubytování, dokladu nutného pro poskytnutí fakultativních
výletů, pronájmu motorového vozidla apod. nebo jiného dokladu, jehož je pro
uskutečnění zájezdu dle smlouvy o zájezdu třeba, zpravidla na emailovou
adresu uvedenou ve smlouvě, a pokud není uvedena, dopisem zaslaným na
adresu bydliště uvedeného ve smlouvě, a to ve stejné lhůtě,
právo postoupit smlouvu o zájezdu, splňuje-li třetí osoba podmínky účasti naf)
zájezdu, a písemně Čedoku oznámit, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná
osoba uvedená v oznámení.  v případě, že zákazník právo na změnu v osobě
účastníka zájezdu chce uplatnit, je povinen dodržet postup a podmínky dle odst.
2 písm. l) tohoto článku.

k základním povinnostem zákazníka patří zejména:2.
poskytnout Čedoku součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a po-a)
skytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět Čedokem požadované
údaje ve smlouvě vč. jakýchkoliv změn takových údajů a předložit další doklady
k žádosti o udělení víz,
zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilé osoby a souhlas zákon-b)
ných zástupců s doprovodem třetí osobou, obdobně zajistit doprovod a dohled
osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že zákazník starší 15 letc)
a mladší 18 let hodlá uzavřít smlouvu na služby čerpané v zahraničí,
v případě, že stát, kam cestuje nezletilá osoba, vyžaduje písemné potvrzeníd)
a souhlas zákonných zástupců s vycestováním (informace lze zjistit na webo-
vých stránkách Mzv ČR v rubrice věnované konkrétnímu státu), zajistit takový
doklad zákonných zástupců nezletilého s úředně ověřeným podpisem,
převzít od Čedoku doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stano-e)
veném čase na místo určení (srazu, odjezdu, pobytu apod.) se všemi požado-
vanými doklady,
mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytuf)
i tranzit (platný cestovní doklad vydaný státem, jehož uvedl, že je občanem, víza,
doklad o zdravotním pojištění, souhlas zákonných zástupců s vycestováním ne-
zletilého pokud je vyžadováno apod.); příslušníci jiných států než států eHP jsou
povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam
cestují a potřebná víza si zajistit, 
splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, prog)
které jsou stanoveny zdravotnickými předpisy, mít příslušná lékařská potvrzení
a doporučení pro cesty požadovaná zejména leteckými dopravci,
řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné Čedokem určené osoby a dodržovath)
stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, vč. předpisů
dopravců a ubytovatelů,
počínat si za všech okolností tak, aby předcházel vzniku škody na zdraví a ma-i)
jetku nebo jiné újmy své, ostatních zákazníků, poskytovatelům služeb nebo Če-
doku a uhradit případnou škodu a újmu, kterou způsobil,
zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zákazníků, dodržovat pra-j)
vidla slušného chování, hygieny,
ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě uplatnit bezk)
zbytečného odkladu přímo u dopravce,
zaplatit v případě opravy jména, příjmení, data narození a jiných osobních údajůl)
nebo opravy kontaktních údajů (adresy, e-mailu, telefonu apod.) u zájezdu a po-
bytu v zahraničí (mimo Slovenska) poplatek ve výši 200,- Kč na osobu a u zá-
jezdu a pobytu v tuzemsku a na Slovensku poplatek ve výši 100,- Kč na osobu.
v případě, že zákazník (postupitel) využije svého práva na oznámení změnym)
v osobě zákazníka zájezdu dle odst. 1 písm. f)  tohoto článku, je povinen ozná-
mení učinit v textové podobě a doručit je Čedoku, případně prodejci, u kterého
uzavřel smlouvu o zájezdu, a k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového
zákazníka (postupníka), které obsahuje všechny jeho osobní údaje potřebné
k uzavření smlouvy, že:
– souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu a
– splňuje podmínky pro účast na zájezdu.
oznámení je včasné, je-li Čedoku doručeno alespoň sedm dnů před zahájením
zájezdu.

v případě změny v osobě zákazníka zájezdu dle tohoto ustanovení jsou postu-
pitel a postupník zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu
a k úhradě nákladů, které Čedoku v souvislosti se změnou zákaz níka vzniknou.

k povinnostem zákazníka, který uzavřel smlouvu ve prospěch třetích osob3.
(§ 1767 OZ) dále patří zejména:

odpovědnost jako spoludlužníka za splnění závazků všech osob, v jejichž pro-a)
spěch smlouvu uzavřel, vč. včasné úhrady ceny zájezdu nebo pobytu a předání
všech potřebných informací včetně dokumentů v text ové podobě, které ob-
držel, zejména pak tyto vSP, doklad o pojištění Čedoku pro případ úpadku
apod.,
seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu s Čedokem uzavřel, s těmito vSP,b)
jakož i s dalšími informacemi, které mu byly poskytnuty, nebo obdržel před uza-
vřením smlouvy, nebo na které je odkazováno v těchto vSP, nebo které od Če-
doku obdrží v době platnosti smlouvy, zejména je pak informovat o podmínkách,
rozsahu, obsahu a kvalitě služeb, o všech charakteristických a hlavních náleži-
tostech služeb, právech a povinnostech zákazníků Čedoku, o pasových a vízo-
vých požadavcích pro cestu a pobyt, o tom jaké zdravotní doklady jsou na cestu
a pobyt vyžadovány, o zpracovávání osobních údajů zákazníků Čedoku a jejich
právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků Čedoku, o po jist ných
podmínkách na cestu a pobyt, apod., 
v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, seznámit a předatc)
všem účastníkům zájezdu doklad pojišťovny o pojištění záruky pro  případ
úpadku Čedoku, 
zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vy-d)
žadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účast-
ník.

Článek iV – POViNNOsti A PráVA ČeDOku
K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku III se vztahují odpovídající1.
povinnosti a práva Čedoku.
Čedok odpovídá za řádné poskytnutí všech ve smlouvě o zájezdu nebo smlouvě o za-2.
jištění pobytu sjednaných služeb cestovního ruchu a v případě zájezdu má povinnost
poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích.
Čedok je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech tý-3.
kajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou Čedoku
známy.

Článek V – ZruŠeNí A ZMĚNY DOHODNutÝcH služeB
Zrušení dohodnutých služeb1.

Čedok je oprávněn zrušit zájezd před jeho zahájením, pokud počet osob při-a)
hlášených na zájezd je nižší než 35 účastníků, pokud není v popisu zájezdu, resp.
ve smlouvě o zájezdu uvedeno jinak, a zrušení zájezdu oznámí zákazníkovi ve
lhůtě:
– 20 dní před zahájením zájezdu v případě, že jeho délka činí více než šest dní,
– 7 dní před zahájením zájezdu, v případě, že jeho délka činí dva až šest dní,
– 48 hodin před zahájením zájezdu v případě, že jeho délka činí méně než dva dny.
Čedok je oprávněn zrušit zájezd před jeho zahájením, nebo pobyt před jeho ná-b)
stupem, jestliže mu k plnění závazku dle smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o za-
jištění pobytu brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu
nebo pobytu oznámil zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením
zájezdu nebo nástupu na pobyt.

Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu a nástupu na pobyt2.
Čedok si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvnícha)
závazcích vyplývajících ze smlouvy o zájezdu. Údaje o změně je Čedok povinen
oznámit zákazníkovi v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. ne-
podstatné změny nezakládají zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy o zá-
jezdu.
nutí-li vnější okolnosti Čedok před zahájením zájezdu změnit některou z hlav-b)
ních náležitostí smlouvy o zájezdu (§ 2527 oz), nebo nemůže-li splnit zvláštní
požadavky zákazníka, které Čedok dle smlouvy o zájezdu přijal, nebo navrhne-
li zvýšení ceny zájezdu o více než osm (8) procent, může zákazník návrh na
změnu smlouvy o zájezdu přijmout nebo může od smlouvy odstoupit, aniž by
musel hradit odstupné. Spolu s návrhem na změnu závazků vyplývajících ze
smlouvy o zájezdu oznámí Čedok zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetel-
ným způsobem a bez zbytečného odkladu v textové podobě (i) dopad navrho-
vaných změn na cenu zájezdu; (ii) lhůtu, v níž může zákazník od smlouvy
odstoupit, která nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zá-
jezdu; (iii) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy; (iv) údaje
o případném náhradním zájezdu a jeho ceně. Pokud zákazník ve lhůtě stano-
vené Čedokem od smlouvy o zájezdu dle tohoto ustanovení neodstoupí, platí,
že zákazník se změnou závazků souhlasí. v případě, že v důsledku změny
smlouvy o zájezdu dle tohoto ustanovení dojde ke snížení jakosti nebo nákladů
zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou slevu. 
je-li Čedok nucen z objektivních důvodů před nástupem na pobytu změnit pod-c)
mínky smlouvy o zajištění pobytu ustanovení odst. 2 tohoto článku obdobně.

Změny smluvních podmínek ze strany zákazníka3.
v případě, že zákazník uplatní své právo na změnu v osobě účastníka zájezdua)
(postoupí smlouvu o zájezdu) dle článku III odst. 1 písm. f) postupem dle článku
III odst. 2 písm. k) této části vSP, Čedok provede změnu smlouvy o zájezdu. zá-
kazník (postupitel) a nový zákazník (postupník) jsou pak zavázáni společně a ne-
rozdílně k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které Čedoku v souvislosti
se změnou zákazníka vzniknou.
ostatní změny smluvních podmínek (jako např. změna termínu zájezdu/pobytu,b)
zkrácení či prodloužení zájezdu/pobytu, změna hotelu apod.) jsou posuzovány
jako odstoupení od smlouvy a uzavření nové smlouvy, tzn., že Čedoku vzniká právo
na odstupné a zákazník je povinen zaplatit odstupné dle článku vI těchto vSP. 
v případě storna (odstoupení od smlouvy) jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji,c)
je zbývající osoba povinna uhradit příplatek za jednolůžkový pokoj (neobsazené
lůžko). v případě storna (odstoupení od smlouvy) jedné osoby na pevném lůžku
ve dvoulůžkovém pokoji s přistýlkou, je cestující osoba původně ubytovaná na
přistýlce povinna uhradit rozdíl v ceně mezi pevným lůžkem a přistýlkou.

Článek Vi – ODstOuPeNí OD sMlOuVY A ODstuPNÉ (stOrNOPOPlAtkY)
Čedok je oprávněn před zahájením zájezdu nebo nástupu na pobyt od smlouvy o zá-1.
jezdu nebo smlouvy o zajištění pobytu odstoupit z důvodu

zrušení zájezdu nebo zrušení pobytu dle článku v, odst. 1 vSP, neboa)
poruší-li zákazník svou povinnost vyplývající ze smlouvy. b)

oznámení o odstoupení od smlouvy doručí Čedok zákazníkovi. Účinky odstoupení
od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.
zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu nebo nástupu na2.
pobyt

bez uvedení důvodu,a)
nesouhlasí-li se změnou závazků vyplývající ze smlouvy dle článku v, odst. 2 vSP,b)
z důvodů porušení povinností Čedoku, vyplývajících ze smlouvy,c)
v případě smlouvy o zájezdu dále také, jestliže v místě určení cesty nebo pobytud)
nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti,
které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do
místa určení cesty nebo pobytu.

oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí Čedoku, popřípadě prodejci,
u kterého zájezd nebo pobyt zakoupil. v oznámení zákazník musí uvést jméno, pří-
jmení, adresu, číslo smlouvy. odstoupení od smlouvy může zákaz ník rovněž sepsat
v prodejním místě, kde zájezd nebo pobyt zakoupil. Účinky odstoupení od smlouvy
nastávají dnem doručení oznámení.
dojde-li k odstoupení od smlouvy dle ustanovení odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. b),3.
c) nebo d) tohoto článku vSP je Čedok povinen bezodkladně, nejpozději do 14 dnů
od odstoupení, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch.
v případech uvedených v odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. d) tohoto článku vSP ne-
vzniká Čedoku vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.
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NaMIbIe
svůdná a nepoznaná
Úroveň cestování na 1. místě. V novém
speciálně upraveném voze Mercedes
Sprinter a za bezkonkurenční ceny. 

okruhy str. 22 & 24 
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Cena, délka, program: okruh Eso
travel cenově nejdostupnější, pro-
gram nejúplnější; originální řešení
tam, kde jiní tápou.

Pohodlná doprava: nový, speciálně
upravený vůz mercedes sprinter.

safari: dvě celodenní safari 
v Etosha nP v otevřených terén-
ních vozech, jen tak lze dostát de-
finici o plnohodnotném safari.

vstupy/aktivity v ceně: žádné skry-
té výdaje na místě.

investovali jsme do přestavby zbru-
su nového vozu mercedes sprinter,
který bude našim klientům k dispo-
zici pro všechny termíny zájezdu
namibie – svůdná a nepoznaná
a Z Kapského města do victoria
Falls.

v namibii se budeme většinou po-
hybovat po nezpevněných cestách
(štěrk, šotolina, prach a uježděná
sůl). Prašnost cest je vysoká, kva-
lita značně nevyrovnaná. Šesti až
devítimístné vozy z půjčoven, které 
používá konkurence, nedokáží

účinně vzdorovat prachu, nekoneč-
nému kodrcání, častým defektům
pneumatik, výpadkům klimatizace
a dalším nástrahám nezpevněných
cest…

…nový vůz povznese cestování na-
šich klientů na zcela jinou úroveň –
posuďte sami:













samostatný agregát klimatizace pro
přední a zadní část vozu s vlastním
bateriovým okruhem; otřesuvzdorná
úprava; rozvod v provedení ducted – 
s vlastní regulací vzduchu nad
sedadlem (jako v letadle)
zpevněná konstrukce vozu; dvojitá
podlaha tlumící otřesy a hluk
velká terénní kola tlumící otřesy a mini-
malizující riziko defektů
plně otevíratelná tzv. safari okna
lednice na palubě
Pa audio systém pro rovnocenný
přenos výkladu průvodce ke klientovi

Proč s námi DoPrava na místě
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ODLET Z PRAHY1
Odlet skupiny z letiště v Praze do Johannesburgu.

JOHANNESBURG – SOWETO2
Po příletu do Johannesburgu následuje krátká okružní jízda městem s několika zastávkami a vyhlíd-
kovými body a návštěva předměstí Soweto, kde se v 70. letech minulého století začal psát příběh
pádu apartheidu. Přejezd do Pretorie, nocleh.

PRETORIA: MĚSTO ŽAKARAND3
V Pretorii navštívíme Voortrekker Monument – památník bitvy u Blood River, náměstí Church Square
a vládní budovy Union Buildings. Cesta Východním Transvaalem do Graskop nás přivede do zlatoko-
pecké osady Pilgrim’s Rest s pozůstatky tramvajové dráhy, kterou si zbohatlíci krátili cestu na golf. 

PANORAMA ROUTE & BLYDE RIVER CANYON4
Celodenní putování po Panorama Route. Zastávka u vodopádů Lisboa nebo Berlin. Následuje Bož-
ské okno s vyhlídkou do hlubiny pod svahy pohoří Drakensberg a návštěva Bourke's Luck Potholes
s malebnými výtvory řeky Treur. Nakonec navštívíme Three Rondavel’s, vyhlídku na třetí největší ka-
ňon světa Blyde River Canyon. Nocleh v Hazyview.

SAFARI V KRUGER NP5
Dnes Vás čeká celodenní safari v  největším národním parku celé Afriky – světoznámé rezervaci
Kruger. Na výpravné safari se vydáte v terénních vozech a v rukou zkušených rangerů a brzy bude-
te plně vtaženi do divokého světa mnoha druhů afrických zvířat. Při troše štěstí spatříte i celou vel-
kou pětku – tedy slona, nosorožce, lva, levharta a buvola. Nocleh v Hazyview.

SVAZIJSKÉ KRÁLOVSTVÍ 6
Odjezd do Svazijského království (eSwatini), kde nás čeká Ngwenya Glass Factory, zastávka v Ezulwi-
ni Valley – Údolí králů a návštěva vesnice Mantenga Village s ukázkou tradičních tanců, nocleh.  

NOSOROŽCI V REZERVACI HLUHLUWE7
Brzy ráno se vydáme k pobřeží Indického oceánu. Odpoledne návštěva rezervace Hluhluwe, kde žije
zejména početná kolonie nosorožců, a kde nás čeká další safari ve vozech 4x4. Nocleh v St. Lucia.

HROŠI V SAINT LUCIA & DURBAN8
Rannní plavba po laguně (fakult.), která je součástí rezervace Wetland (UNESCO), domova hrochů, kro-
kodýlů a vodního ptactva. Fotoaparáty ve střehu! Setkání s hrochy je jisté. Odjezd do Durbanu - pří-
mořského letoviska, kde vás čeká prohlídka města. Dle časových možností i možnost koupání na ně-
které z pláží. Ubytování, volný program s možností posezení v některé z restaurací. Nocleh v Durbanu.

AFRIKA / JAR & SvAzIJSKo

Napříč 
Jižní Afrikou
16 dní /13 nocí EXO–400

85.990,– Kčod

jihoafrická měna padá –
levný rand = levný pobyt na místě

letecký přelet z Durbanu do Port
Elizabeth šetří čas i peníze

optimálně řešená trasa s důkladnou
znalostí zařazených míst

1

2

3

4

5

6

7

8
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DURBAN & SAFARI V ADDO ELEPHANT9
Brzy ráno přelet z Durbanu do Port Eliazbeth. Po příletu odjzed do NP Addo Elephant, kde žije jed-
no z největších stád slonů v JAR (safari busem, fakultativně pak ve vozech 4x4). Po návratu prohlíd-
ka centra, volný program.Nocleh v Port Elizabeth.  

LEGENDÁRNÍ GARDEN ROUTE10
Odjezd po Garden Route – slavné přímořské cestě do překrásné rezervace Tsitsikamma. Procházka
deštným pralesem k visutému mostu přes ústí řeky Storms River. Krátká zastávka v Plettenberg Bay
a příjezd do půvabné Knysny (doporučujeme ochutnat místní ústřice). Nocleh v Knysna.

WILDERNESS  & ZA PŠTROSY DO OUDTSHOORN11
Přejezd do Mossel Bay a návštěva muzea objevitele Bartoloměje Diase a 500 let starého „mléčného“
stromu, do něhož  mořeplavci ukládali poštu (fakult). Pak se vydáme horskými pasy do Oudtshoorn
známého jako “Malý Jeruzalém”, kvůli početné židovské komunitě. Návštěva pštrosí farmy, kde pocho-
píte, kdysi neuvěřitelně výnosný byznys s pery těchto obrovitých ptáků. Nocleh v Oudtshoorn. 

ROUTE 62 – KAPSKÉ MĚSTO12
Dopoledne možnost návštěvy přírodního zázraku semi pouště Little Karoo – totiž jeskyní Cango
Caves (vstup fakult.). Pak nás čeká jízda po Route 62, jedné z nejkrásnějších cest Jižní Afriky s dra-
matickým horským terénem, úrodnými údolími řeky Breede River s bohatými farmami, rozsáhlými
vinicemi a sady. Příjezd do Kapského Města, nocleh.

MYS DOBRÉ NADĚJE13
Celodenní výlet k Mysu Dobré naděje. Cestou podnikneme výpravnou plavbu k ostrovu tuleňů v
zátoce Hout Bay. Pak se horským pasem Chapman´s Peak vydáme k Mysu dobré naděje. Vedle dra-
matického setkání pevniny s oceánem nás na ještě čeká zastávka v Simon’s Town s kolonií tučňáků
(vstupy fakult.) Nocleh v Kapském Městě.

ZEMĚ VÍNA14
Výlet do okolí městeček Stellenbosch či
Franschhoek s ochutnávkou vína na někte-
ré ze skvělých vinných farem jako Delheim
nebo La Motte. Po návratu prohlídka města
s trhovištěm Greenmarket a pestrobarev-
nou čtvrtí Bo–Kaap. Vyjedeme lanovkou na
Stolovou horu a případně stihneme i náv-
štěvu botanické zahrady Kirstenbosch
Garden (vstup fakult.). Nocleh v Kapském
Městě.      

ODLET DO PRAHY15
Návštěva přístavní promenády Victoria &
Alfred Waterfront s obchody a restaurace-
mi. Odpoledne transfer na letiště a odlet
do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY16

12

10

11

13

14

15

16

Kapské Město, Cape Point, divoká
zvířata či pestrá směs obyvatel. 
Lákadla svádějící k cestě do
jednoho z nejpoutavějších koutů
planety. 

leteckou přepravu na trase Praha – Johannesburg, Durban – Port
Elizabeth, Kapské Město – Praha včetně letištních poplatků
13x nocleh kategorie 3* se snídaní
dopravu klimatizovaným mikrobusem/busem
služby česky hovořícího průvodce
odnos zavazadel v hotelech a na letištích
vstupy: Kruger NP, Hluhluwe GR, Addo Elephant NP, Tsitsikamma NP, Cape
Point NP, Voortrekker Monument, Panorama Route (Bourkes Luck Potholes,
Berlin Falls, Three Rondavels), Mantenga Cultural Village & Chapman’s Peak
safari: safari 4x4 s rangerem v Kruger NP (cca 8h), safari mikrobus/bus v
Addo Elephant NP (cca 4–5 h) a 4x4 safari v NP Hluhluwe (cca 3 h)

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety
spropitné

Cena neobsahuje

20.01. - 04.02.2020. . . . . . . 85.990,– Kč
17.02. - 03.03.2020. . . . . . . 85.990,– Kč
14.03. - 29.03.2020. . . . . . . 85.990,– Kč
09.07. - 24.07.2020. . . . . . . 85.990,– Kč
11.10. - 26.10.2020. . . . . . . 85.990,– Kč
14.11. - 29.11.2020. . . . . . . 85.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj. . . 11.500,– Kč
Minimum: 10 osob

Termíny





 













FOTO: 1. NP Kruger | 2. Blyde River Canyon | 3. Bo-Kaap, Cape Town | 4. Stolová hora, Cape Town

9

Možnost prodloužení

VIKTORIINY VODOPÁDY
2x noc ve Victoria Falls, prohlídka vodopádů,
plavba po Zambezi, večeře Boma

str. 12 od 36.990,– Kč 

Pretoria

Johannesburg

Hazyview

Sabie

Mbabane

Hluhluwe

St. Lucia

Durban

Port Elizabeth
Knysna

Oudtshoom
Cape Town

Mys Dobré naděje Mossel Bay

Namibie

Botswana

Jižní Afrika
Lesotho
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AFRIKA / JAR 

10 dní / 7 nocí EXO–405

71.990,– Kčod

kratší, ale intenzivní program pro cestovatele
s omezeným časem

kombinace čarovné přírody, měst, safari 
a výtečné gastronomie a vína

pobyt v rezervaci Karongwe s plnou penzí 
a třemi safari v terénních vozech

možnost výhodného prodloužení 
o Viktoriiny vodopády

Nejlepší 
z Jižní Afriky

FOTO: 1. Stolová hora & Kapské Město | 2. Kruger NP | 3. Kapské Město | 4. Zulu
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ODLET Z PRAHY1
Odlet skupiny z Prahy do Johannesburgu.

JOHANNESBURG2
Přílet dopoledne. Následuje krátká okružní jízda městem s několika zastávkami a vyhlídkovými body 
a návštěvou černošského předměstí Soweto, kde se v 70. letech minulého století začal psát příběh
pádu apartheidu. Přejezd do Pretorie, nocleh.

JOHANNESBURG – PRETORIA3
Návštěva Voortrekker Monument – památníku bitvy u Blood River. Následuje prohlídka hlavních 
zajímavostí metropole JAR. Zastávka na náměstí Church Square a u vládních budov Union Buildings.
Odpoledne cesta krajinou Východního Transvaalu a návštěva zlatokopecké osady Pilgrim’s Rest s po-
zůstatky tramvajové dráhy, kterou si zbohatlíci krátili cestu na golf. Nocleh v Graskop či jeho blízosti.

BLYDE RIVER CANYON4
Putování pohořím  Drakensberg. Návštěva Three Rondavel’s, vyhlídky na ohromující Blyde River Cany-
on – 3. největší kaňon světa. Následuje Božské okno s výhledy do hlubiny, návštěva Bourke's Luck 
Potholes s výtvory řeky Treur a zastávka u vodopádů Lisboa či Berlin. Příjezd do soukromé rezervace.

SAFARI V PRIVÁTNÍ REZERVACI (oblast KRUGER NP)5
Brzy ráno safari v rezervaci Mthethomusha či jiné soukromé rezervaci, která je součástí tzv. Velkého Krugero-
va národního parku. Při troše štěstí uvidíte Velkou pětku a řadu dalších zvířat. Odpolední čaj  a další safari
4x4 s rangerem. Po večeři si vychutnáte africkou divočinu v atmosféře praskajícího ohně. Nocleh.

SAFARI – KAPSKÉ MĚSTO6
Před úsvitem další safari v rezervaci. Po snídani přejezd do Johannesburgu a odlet do Kapského Města.

MYS DOBRÉ NADĚJE7
Celodenní výlet k Mysu Dobré naděje. Cestou výpravná plavba k ostrovu tuleňů v zátoce Hout Bay.
Pak cesta horským pasem Chapman´s Peak k Mysu dobré naděje, Vedle dramatického setkání pevniny 
s oceánem přijde zastávka v Simon’s Town s kolonií tučňáků (vstupy fakult.) Nocleh v Kapském Městě.

KAPSKÉ MĚSTO & ZEMĚ VÍNA8
Dopoledne prohlídka města s rušným tržištěm 
Greenmarket a pestrobarevnou čtvrtí Bo-Kaap. Vyje-
deme lanovkou (fakult.) na Stolovou horu , odkud
spatříte Kapské Město z jiné perspektivy. Odpoledne
výlet na vinice v okolí Stellenbosch s ochutnávkou
skvělého vína.

KAPSKÉ MĚSTO9
Volné dopoledne lze strávit nákupy na promená-
dě Victoria & Alfred Waterfront. Odpoledne trans-
fer na letiště v Kapském Městě a odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY10

Pretoria

Johannesburg
Nelspruite

Kruger N.P.

StellenboschCape
Town

Mys Dobré naděje

Namibie

Botswana

Jižní Afrika
Lesotho

Atraktivní zájezd, který je díky délce
trvání oblíben zejména mezi lidmi 
se zájmem o kratší, zato však velmi
intenzivní poznávací program.

leteckou přepravu na trase: Praha – Johannesburg – 
 – Kapské Město – Praha a letištní poplatky
7x nocleh kategorie 3* se snídaní
1x oběd, 2x večeře
dopravu klimatizovaným busem/mikrobusem
služby českého průvodce
odnos zavazadel v hotelech a na letištích
vstupy: Voortrekker Monument, Panorama Route (Bourkes Luck
Potholes, Berlin Falls, Three Rondavels), vstup do privátní rezervace v
Oblasti Kruger NP, Chapman’s Peak, Cape Point NP. 
safari: 3x safari 4x4 (po cca 3 hod) 5. a 6. den programu

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety
spropitné

Cena neobsahuje

07.02. - 16.02.2020. . . . . . . 71.990,– Kč
30.04. - 09.05.2020. . . . . . . 71.990,– Kč
22.08. - 31.08.2020. . . . . . . 71.990,– Kč
23.10. - 01.11.2020. . . . . . . 71.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj. . . . 9.700,– Kč
Minimum: 10 osob

Termíny





















1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Možnost prodloužení

VIKTORIINY VODOPÁDY
2x noc ve Victoria Falls, prohlídka vodopádů,
plavba po Zambezi, večeře Boma

str. 12 od 36.990,– Kč 
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Johannesburg1
Odlet z Prahy do Johannesburgu. 

Johannesburg – soweto2
Po příletu prohlídka města elektrizujících rozdílů s několika zastávkami a vyhlídkovými body včetně
budovy Ústavního soudu, považované za vrchol jihoafrické architektury. Na oběd zastavíme v Melvil-
le, půvabné čtvrti galerií a restaurací a jednom z mnoha ostrůvků kulturní renesance Johannesburgu
– označovaného za New York Afriky. Odpoledne návštěva předměstí Soweto, kde se v 70. letech mi-
nulého století začal psát příběh pádu apartheidu. Přejezd do Pretorie, ubytování, nocleh.

PretorIa – transVaaL3
Po snídani prohlídka hlavních zajímavostí metropole JAR Pretorie. Zastavíme kupříkladu na ná-
městí Church Square či u vládních budov Union Buildings. Pak se vydáme typickou krajinou Vý-
chodního Transvaalu do blízkosti Kruger NP. Cestou navštívíme zlatokopecké městečko Pilgrim’s
Rest s pozůstatky tramvajové dráhy, kterou si zbohatlíci krátili cestu na golf. Nocleh v Graskop či
blízkém okolí.

PanoraMa route & bLYDe rIVer CanYon4
Snídaně. Celodenní putování po Panorama Route v pohoří Drakensberg. Zastávka u vodopádů
Lisboa nebo Berlin. Následuje vyhlídka Božské okno s výhledy do hlubiny pod svahy Drakensberg,
návštěva Bourke's Luck Potholes s malebnými výtvory řeky Treur a nakonec zastávka na místě
Three Rondavel’s, vyhlídky na ohromující kaňon Blyde River Canyon – třetí největší kaňon světa.
Odjezd do Hazyview, nocleh v těsné blízkosti NP Kruger.   

Kruger nP – na LoVu VeLKé PětKY5
Za svítání se vydáme na celodenní safari do největšího národního parku Afriky – světoznámé re-
zervaci Kruger. Na výpravném safari v terénních vozech a v rukou zkušených rangerů budeme
brzy vtaženi do divokého světa mnoha druhů afrických zvířat. A při troše štěstí spatříme i celou
velkou pětku – tedy slona, nosorožce, lva, levharta a buvola. Nocleh za jižní hranicí parku v blízkos-
ti hraničního přechodu Komatipoort. 

MozaMbIK – SEN U OCEÁNU6
Brzy ráno odjezd na hranici, pasové a vízové formality a přejezd do mozambického Maputa u bře-
hu Indického oceánu. V cca 13.00 nás čeká cca 1,5 h plavba zátokou Baia De Maputo do zcela od-
loučeného exkluzivního resortu Machangulo Beach Lodge, kde strávíme téměř dva pohodové dny
u oceánu. Vedle plné penze, koupání či popíjení vína se plně oddejme komornímu setkání oceánu
s podmanivou scenérií písečných dun a exotických rostlin. Lze rovněž využít řady aktivit v ceně

AFRIKA / MozAMbIK & JAR & SvAzIJSKo

Jižní Afrika –
Mozambik – Svazijsko
16 dní / 13 nocí EXO–403

94.990,– Kčod

jihoafrická měna padá –
levný rand = levný pobyt na místě

Mozambik: ráj u Indického oceánu 
a dva dny s plnou penzí

safari v terénních vozech 
se zkušenými rangery

1

2

3

4

5

6 - 7
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Pretoria

Blyde
River
Canyon

Johannesburg

Durban

Maputo

Hluhluwe N.P.

Hlane 
N.P.

Kruger N.P.

Cape Town

Mys
Dobré naděje

Namibie

Botswana

Jižní Afrika
Lesotho

Svazijsko

ubytování – mezi nimi třeba šnorchlováni, rybaření či pěší výlet do dun nebo aktivit volitelných
jako potápění, rybaření na člunu či návštěvu vesnice Santa Maria Village. 

MAPUTO 7
Ráno snídaně na pláži. Kolem 11:00 se opět na člunech  vydámě zpět na pevninu. Po ubytování
nás čeká prohlídka města s překrásným nádražím navrženým samotným Eiffelem, budovou Casa
do Ferro složenou z kovových částí (rovněž dle Eiffelova návrhu) či promenádou s restauracemi
nabízejícími mořskou kuchyni v afro–portugalském stylu. Do jedné z nich se můžete s průvod-
cem fakultativně vydat na večeři.

SvAzijSkO – SAFARi v RezeRvAci HlAne8
Opět po vlastní ose vyrazíme do Svazijského království, nově králem přejmenovaným na eSwatini.
Brzy odpoledne příjezd do národního parku Hlane, kde nás čeká safari v terénních vozech. Noc-
leh v tradičních, stylových rondavelech při světle plynových lamp.

SAFARi – HlAne nP & HlUHlUwe 9
Dnes nás cesta přivede dále na jih do rezervace Hluhluwe, kde žije početná kolonie nosorožců, 
a kde si opět užijeme safari ve vozech 4x4. V podvečer příjezd do Saint Lucia, volný program v pů-
vabném městečku s mnoha restauracemi, obchody a trhy. 

DURbAn – cAPe TOwn10
Ráno vyplujeme do laguny, která je součástí rezervace Wetland (UNESCO) – domova hrochů, kroko-
dýlů a vodního ptactva. Fotoaparáty ve střehu! Setkání s hrochy je jisté. Pak odjezd do Durbanu,
přímořského letoviska u Indického oceánu a krátká prohlídka. Přelet do Kapského Města, nocleh.  

cAPe TOwn – ciTy TOUR & STOlOvá HORA11
Prohlídka Kapského Města s rušným trhovištěm Greenmarket, pestrobarevnou čtvrtí Bo–Kaap či
srdcem města v oblasti The Company's Garden. Rovněž vyjedeme lanovkou na Stolovou horu a
případně stihneme i návštěvu botanické zahrady Kirstenbosch Garden (vstupy fakult.). Nocleh v
Kapském Městě. 

zeMě vínA (STellenbOScH či FRAnScHHOek)12
Po snídani celodenní projížďka krajinou vinic a návštěva města Stellenbosch a Franschhoek s
možností ochutnávek vyhlášených jihoafrických vín na některé z vinných farem jako Delheim nebo
La Motte (ochutnávky fakult.). Nocleh v Kapském Městě.       

MyS DObRé nADěje13
Celodenní výlet k Mysu Dobré naděje. Cestou výpravnou plavbu k ostrovu tuleňů v zátoce Hout
Bay. Pak se horským pasem Chapman´s Peak vydáme k Mysu dobré  naděje, Vedle dramatického se-
tkání pevniny s oceánem nás na zpáteční cestě čeká ještě zastávka v Simon’s Town s kolonií tučňáků
(vstupy fakult.) Nocleh v Kapském Městě. 

cAPe TOwn – ODleT DO PRAHy14
Volný program, případně návštěva V&A Waterfront – podmanivé přístavní promenády s obchody
a restauracemi. Odpoledne transfer na letiště, odlet do Prahy.

PříleT DO PRAHy15

12

10

11

13

14

15

16

Nechte se hýčkat čirým oceánem
nepoznaného Mozambiku. Vydejte
se za atrakcemi Jižní Afriky 
a Svazijska. Ochutnejte skvělá vína 
a “ulovte” velkou pětku. 

leteckou přepravu a letištní poplatky na trase Praha – Johannesburg &
Durban – Kapské Město – Praha 
11x nocleh kategorie 3* se snídaní
2x Machangulo Beach Resort 4* s plnou penzí + activity package 
dopravu klimatizovaným busem/mikrobusem
služby česky hov. průvodce
odnos zavazadel v hotelech a na letištích
vstupy: Kruger NP, Hluhluwe GR, Hlane NP, Cape Point NP, Voortrekker
Monument, Panorama Route, plavba za hrochy v St. Lucia, Kirtenbosch
Garden & Chapman’s Peak
safari 4x4: 1/1 den Kruger NP, Hluhluwe (3h), Hwane (3h)

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety / spropitné
vízum do Mozambiku cca $50-60 (na místě)

Cena neobsahuje

01.05. – 16.05.2020 . . . . . . 94.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj. . . 14.700,– Kč
Minimum: 12 osob

Termíny





 















FOTO: 1. Blyde River Canyon | 2. Bo-Kaap, Cape Town | 3. Machangulo Beach Lodge, Mozambik | 4. NP Kruger 
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Prodloužení
VIKTORIINY VODOPÁDY 
3x noc, prohlídka vodopádů, plavba po Zambezi, večeře Boma

str. 12 od 36.990,– Kč 
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KAPSKÉ MĚSTO – JOHANNESBURG1
Po skončení zájezdu EXO 400 nebo EXO 405 přeletíte v podvečerních hodinách z Kapského Města
do Johannesburgu, kde se ubytujete v hotelu na letišti či v jeho těsné blízkosti. Nocleh 
v Johannesburgu.

JOHANNESBURG – VICTORIA FALLS 2
Snídaně. Transfer hotelovým shuttle busem na letiště v Johannesburgu, případně pěší přechod na
terminál a odbavení u přepážky British Airways nebo South African Airways k letu na Victoria Falls.
Po příletu do Victoria Falls přivítání zástupcem partnerské CK, který s Vámi ověří podrobný harmo-
nogram vašich aktivit a itineráře. Následuje transfer do hotelu, ubytování, volný program. Ve zhruba
19 hod. následuje transfer do hotelu Victoria Falls Safari Lodge, kde se uskuteční  tradiční večeře
Boma s kulisou tanečnic a domorodých bubeníků (večeře formou all–you–can–eat s výjimkou 
nápojů). Nocleh ve Victoria Falls.

VIKTORIINY VODOPÁDY3
Snídaně. Prohlídka mohutných vodopádů z mnoha nádherných vyhlídek 
a prakticky všech úhlů v doprovodu angl. hovořícího průvodce. Odpoledne – respektive v podvečer je
přichystána výpravná plavba po řece Zambezi (v ceně). Ve zlaté barvě zapadajícího slunce, 
s drinkem něčeho tvrdšího v ruce – něžné pohlaví jistě nepohrdne koktejlem – se můžeme plně od-
dat pozorování divoké zvěře a hřejivé atmosféře četných delt řeky. Ráno a dopoledne den 3. či 4. do-
poručujeme některou z fakultativních aktivit (str. 235) – zejména pak procházku se lvy nebo let nad
vodopády. Nocleh. 

VICTORIA FALLS – JOHANNESBURG – PRAHA4
Snídaně. Dopoledne individuální volno na ulovení posledních snímků vodopádů, následuje transfer
na letiště a odlet do Johannes burgu a poté do Prahy.

AFRIKA / ZIMBABWE

Zimbabwe
Viktoriiny vodopády 

4 dny / 3 nocí EXO–430

36.990,– Kčod

Mosi–oa–Tunya – dým, který
hřmí... Nechte se strhnout 
vrcholným dílem čarující přírody. 

Prodloužení k zájezdům do Jižní Afriky

1

2

3

4
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Období Cena / os. Noc navíc Příplatek single pokoj

do 31.10.2019 38.990,– 3.900,– 5.200,–

01.11. – 31.12.2019 36.990,– 3.900,– 5.200,–

01.01. – 30.06.2020 36.990,– 3.900,– 5.500,–

01.07. – 31.10.2020 36.990,– 3.900,– 5.500,–

Období Cena / os. Noc navíc Příplatek single pokoj

do 31.10.2019 43.990,– 5.500,– 3.900,–

01.11. – 31.12.2019 43.990,– 5.800,– 5.900,–

01.01. – 30.06.2020 42.990,– 6.200,– 4.200,–

01.07. – 31.10.2020 42.990,– 6.800,– 4.200,–

VYBAVENÍ: bazén, dětské brouzdaliště, restaurace, 3
bary, kasino, banka, kadeřník, lékárna, obchody,
business 
centrum, wi–fi zdarma, kasino atd...
STRAVOVÁNÍ: snídaně v ceně. Oběd a la carte. Večeře
formou bufetu (obojí za poplatek).
VYBAVENÍ POKOJŮ:: balkon, klimatizace, koupelna a WC
uvnitř pokojů, telefon, televize, rádio, budík, kávovar,
vysoušeč vlasů, trezor, možnost připojení počítače 
k internetu.

leteckou přepravu na trase: Kapské Město – Johannesburg –
 – Victoria Falls – Johannesburg
letištní poplatky 
transfery letiště – hotel – letiště
1x noc v hotelu 3* v Johannesburgu na letišti se snídaní
2x noc se snídaní v hotelu ve Victoria Falls 
vstup do NP Victoria Falls a prohlídka vodopádů s anglicky 
hovořícím průvodcem
plavbu po Zambezi při západu slunce (snack, nápoje včetně 
alkoholu zdarma)
tradiční večeři Boma (all–you–can–eat) s kulisou domorodých 
bubeníků a tanečníků (nápoje nejsou v ceně)

Cena obsahuje
Očkování a lékař: Doporučujeme prevenci proti malárii.
Žádná očkování nejsou povinná. Žlutá zimnice 
v Zimbabwe ani v Botswaně není!

Zimbabwe měna/placení: po více jak 10 letech opustilo 
Zimbabwe systém více měn a Zimbabwský dolar RTGS se
znovu stal jedinou oficiální měnou. V praxi to znamená: 

Informace

jiné fakultativní vstupy a výlety
vízum do Zimbabwe $30/os. (na místě)
česky hovořící průvodce
spropitné

Cena neobsahuje

















USD dolary a to pouze v hotovosti lze hradit řadu aktivit a jsou také ak-
ceptovány většinou prodejců na trhovištích a v obchodech se suvenýry.

oficiální obchody/markety jako Pick&Pay nebo Checkers a také všechny
restaurace akceptují platby v hotovosti pouze v RTGS, které byste si mu-
seli vyměnit v bance nebo získat výběrem v bankomatu. Ve všech tako-
vých obchodech a restauracích však můžete platit platební kartou.

úhrady platebními kartami (VISA/Mastercard) jsou v Zimbabwe akcepto-
vány (prakticky všude), jsou bezproblémové a bezpečné. 

Bezpečnost: navzdory komplikované vnitropolitické situaci po pádu dik-
tátora Roberta Mugabeho jsou Viktoriiny vodopády – ostatně jako celé
Zimbabwe, naprosto bezpečné.














The Kingdom Hotel
VICTORIA FALLS

Hotel leží 5 minut chůze od Viktoriiných 
vodopádů, v blízkosti centra města a tržiště 
s řemeslnými artefakty.

Fakultativní výlety

HHHH 

VYBAVENÍ: restau race, stylový bar a bazén, zdarma shuttle
k vodopádům a do centra městečka Victoria Falls. Rozsáhlá
terasa, z níž lze s drinkem v ruce pozorovat divoká zvířata u
napajedel.
STRAVOVÁNÍ: snídaně v ceně. Oběd a la carte. Večeře
formou bufetu (obojí za poplatek).
VYBAVENÍ POKOJŮ: klimatizace, koupelna a WC, telefon, WI-
FI, minibar, kávovar Nespresso, rádio, budík, trezor, balkon.
Poznámka: jedná o luxusnější variantu hotelu Victoria Falls
Safari Lodge.

Victoria Falls Safari Club
VICTORIA FALLS

Hotel leží v blízkosti Národního parku Zambezi 
a v místě, které nabízí nejen nádherné vý hledy 
na zá pady slunce, ale rovněž přírodní jezírko, 
u něhož se zdržují sloni, antilopy a buvoli.

HHHHH

Viktoriiny vodopády
a česká stopa
Viktoriiny vodopády jsou
jedním z nejpůsobivějších
divů světa. Návštěvníci 
s němým úžasem sledují,
jak se vody mohutné řeky
Zambezi blíží k 1.700 m
širokému zlomu a pak se
vrhnou do více než stome-
trové hlubiny. Sotva řeka
vykoná svůj skok, stane 
se atrakcí pro odvážlivce
vyhledávající mohutné 
peřeje na jednom 
z nejcennějších raftových
sjezdů světa.

Slavný český cestovatel Emil Holub zanechal v oblasti
Viktoriiných vodopádů nesmazatelný otisk českého 
národa.  Vodopády navštívil při třetí expedici africkým
kontinentem v letech 1875 – 1876. Byl jedním z prvních
bělochů, kteří spatřili tento přírodní zázrak. Stal se
autorem vůbec první podrobné mapy vodopádů 
a jejich okolí. Kamenná busta připomínající odkaz 
českého cestovatele stojí od září 2005 před muzeem
National Museum of Zambia v zambijském 
Livingstonu – pouhých 16 kilometrů od vodopádů.

WALKING WITH LIONS
Procházka s mladými lvy v doprovodu rangera. 
Snídaně zahrnuta v ceně. Začíná v cca 05.30 ráno.

Cena: 4.300,– Kč/os 

RAFTING
Na raftových člunech v peřejích řeky Zambezi. Nutná
noc navíc ve Victoria Falls. Pro fyzicky zdatné!

Cena: 3.500,– Kč/os 

CHOBE EXCURSION
Celodenní výlet do světoznámé přírodní rezervace 
v sousední Botswaně, safari 4x4 a člun, oběd a vstup
do parku. Nutná noc ve Victoria Falls navíc. 

Cena: 4.500,– Kč/os

HELICOPTER FLIGHT
Přelet ve vrtulníku nad Viktoriiny vodopády. 

Cena: 4.300,– Kč/os (12/13 min) 
Cena: 7.100,– Kč/os (25 min) 
Cena nezahrnuje vstup do NP $15 – splatný na místě)

FOTO: 1. Viktoriiny vodopády 13

Afrika_1_2020_PoznavackyNEW  10.11.19  23:55  Page 13



KAPSKÉ MĚSTO – VICTORIA FALLS 1
Na konci zájezdu do JAR (400 či 405) ranní/dopolední přelet do Victoria Falls v Zimbabwe (přímo
nebo přes Johannesburg. Přivítání delegátem partnerské CK, transfer do The Hide, špičkového
resortu v srdci NP Hwange. Ubytování ve výpravných stanových komplexech.

ZIMBABWE: HWANGE NP2
Resort nabízí komorní prostředí, netradiční ubytování a dobrodružná putování za zvěří do rozle-
hlých končin rezervace Hwange s početnými stády slonů. Program začíná ranním safari a snídaní,
následuje volný program. Čas po obědě lze zpestřit četbou knihy, či relaxací u bazénu. V podvečer
přichází na řadu další safari s drinkem v měkkém světle zapadajícího slunce. Po návratu večeře,
posezení u dobrého vína v okolí táborového ohně. Nocleh.

VIKTORIINY VODOPÁDY3
Ranní safari. Po návratu transfer do Victoria Falls, ubytování. V podvečer je přichystána výpravná plav-
ba po  řece Zambezi. Ve zlaté barvě zapadajícího slunce, s drinkem něčeho tvrdšího v ruce se plně
oddáte pozorování divoké zvěře a hřejivé atmosféře četných delt řeky. Nocleh ve Victoria Falls.

VIKTORIINY VODOPÁDY4
Dopoledne lze využít k čerpání některé z fakultativních aktivit či jen odpočinku u bazénu. Po obědě
prohlídka vodopádů z mnoha nádherných vyhlídek. Večer v cca 19.00  transfer na tradiční večeři
Boma s kulisou domorodých bubeníků a tanečníků. Nocleh ve Victoria Falls.

VICTORIA FALLS – JOHANNESBURG – PRAHA5
Dopoledne volno. Pak odjezd na letiště a odlet do Johannesburgu a dále do Evropy.

AFRIKA / ZIMBABWE

Victoria Falls &
rezervace Hwange 

5 dní / 4 noci EXO–431

58.990,– Kčod

Vydejte se do Hwange, utaje-
ného klenotu afrického safari 
a největší rezervace Zimbabwe. 

Prodloužení k zájezdům do Jižní Afriky

1

2

3

4

5
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VYBAVENÍ: čtyři restau race, stylový bar a bazén, fitness,
spa, internet a wi-fi na pokojích, 24h pokojová služba 

STRAVOVÁNÍ: snídaně v ceně. Oběd a večeře a la carte,
případně formou bufetu (za poplatek).

VYBAVENÍ POKOJŮ: klimatizace, wifi, koupelna a WC,
satelitní TV, telefon, kávovar, minibar, trezor, fén

leteckou přepravu Kapské Město – Victoria Falls – Johannesburg
letištní taxy 
transfery letiště – hotel/lodge – letiště
2x noc v The Hide Lodge 4*+; pobyt zahrnuje 2x safari 4x4/den; 
plná penze včetně místních nápojů  & vstup do parku
2x noc Victoria Falls Hotel 5* se snídaní v pokoji Central Deluxe Room
Boma Dinner – tradiční večeři s kulisou domorodých 
bubeníků (bez nápojů)
plavbu po Zambezi při západu slunce (snack a nápoje zdarma)
prohlídku Viktoriiných vodopádů s ang. hov. průvodcem 

Cena obsahuje Informace

vízum do Zimbabwe: $30/os (na místě)
jiné fakultativní výlety 
spropitné pro rangera v rámci safari ($10-15/os/den)
česky hovořícího průvodce

Cena neobsahuje

























Victoria Falls Hotel
VICTORIA FALLS

Ikona luxusu a živá připomínka koloniálních
časů. Hotel, postavený v roce 1904 a kompletně
zrenovovaný v roce 2013 zanechá hluboký
dojem a uchová vzpomínky na jeden z nejkrás-
nějších koutů světa. 

Fakultativní výlety

HHHHH 

VYBAVENÍ: k dispozici je 10 luxusních stanů s výhledem na
jezírko, kde se přes den i v noci napájí divoká zvěř. Mezi
jednotlivými safari můžete relaxovat v pohodlném salonku
nebo u bazénu

STRAVOVÁNÍ: Fully Inclusive  – v ceně snídaně, 
oběd, večeře + 2x denně safari v otevřených terénních
vozech s profesionálním rangerem

VYBAVENÍ POKOJŮ: koupelna s WC, venkovní sprcha,
moskytiéra, terasa.

Poznámka: děti do 10 let nelze v resortu ubytovat.

The Hide
NP HWANGE

The Hide Safari Camp se nachází v jedné z nejlep-
ších částí Národního parku Hwange, se snadným
přístupem do jeho hlavní části, která je domovem
divoké zvěře.

HHHHH

Zimbabwe
Při slově "Zimbabwe" se často člověku vybaví Viktori-
iny vodopády nebo krajně marxistická politika prezi-
denta Roberta Mugabeho. Tato nádherná země 
v srdci jižní Afriky však nabízí mnohem více. 

Zimbabwe, bývalá Rhodézie, je zemí křesťanské ko-
munity, kde je víra zhusta kořeněná prvky místních
kultů a spirituálních tradic. Je také zemí přátelských
lidí, kteří přes nesmírně těžký každodenní život 
neztrácejí elán a smysl pro humor ostrý jako břitva.
Především však Zimbabwe představuje Afriku. Afriku
takovou, jaká je – nespoutanou, divokou a nezapome-
nutelnou a také bezpečnou...

Období Cena / os. Příplatek single pokoj

01.01. – 31.03.2020 58.990,– Kč na vyžádání

01.04. – 30.05.2020 64.990,– Kč na vyžádání

01.06. – 31.10.2020 74.990,– Kč na vyžádání

01.11. – 31.12.2020 60.990,– Kč na vyžádání

WALKING WITH LIONS
Procházka s mladými lvy v doprovodu rangera. 
Snídaně zahrnuta v ceně. Začíná v cca 05.30 ráno.

Cena: 4.300,– Kč/os 

CHOBE EXCURSION
Celodenní výlet do světoznámé přírodní rezervace 
v sousední Botswaně, safari 4x4 a člun, oběd a vstup
do parku. Nutná noc ve Victoria Falls navíc. 

Cena: 4.500,– Kč/os

HELICOPTER FLIGHT
Přelet ve vrtulníku nad Viktoriiny vodopády. 

Cena: 4.300,– Kč/os (12/13 min) 
Cena: 7.100,– Kč/os (25 min) 
Cena nezahrnuje vstup do NP $15 – splatný na místě)

Victoria Falls &
rezervace Hwange 

FOTO: 1. NP Hwange, The Hide Lodge 15

Victoria Falls Hotel
VICTORIA FALLS

HHHHH

The Hide
NP HWANGE

HHHHH

&

Ubytování

Očkování a lékař: Doporučujeme prevenci proti malárii. Žádná oč-
kování nejsou povinná. Žlutá zimnice v Zimbabwe a Botswaně není!

Zimbabwe měna/placení: po více jak 10 letech opustilo Zimbabwe
systém více měn a Zimbabwský dolar RTGS se znovu stal jedinou
oficiální měnou. V praxi to znamená: 

USD dolary (pouze v hotovosti) lze hradit řadu aktivit a jsou také ak-
ceptovány prodejci na trhovištích a v obchodech se suvenýry.
oficiální obchody/markety jako Pick&Pay nebo Checkers a všechny
restaurace akceptují platby v hotovosti pouze v RTGS, které byste
vyměnili v bance nebo získali výběrem v bankomatu. Ve všech tako-
vých obchodech a restauracích však zaplatíte kartou. 
úhrady platebními kartami (VISA/Mastercard) jsou v Zimbabwe ak-
ceptovány (prakticky všude), jsou bezproblémové a bezpečné. 

Bezpečnost: navzdory komplikované vnitropolitické situaci po
pádu diktátora Roberta Mugabeho jsou Viktoriiny vodopády –
ostatně jako celé Zimbabwe, naprosto bezpečné.

Poznámka: program lze uskutečnit samostatně bez nutnosti při-
pojení k zájezdu do JAR. Cena na vyžádání. Program lze modifiko-
vat a rozšířit.
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KAPSKÉ MĚSTO – VICTORIA FALLS 1
Na konci zájezdu do JAR (400 či 405) ranní/dopolední přelet do Victoria Falls (přímo nebo přes
Johannesburg. Po příletu přivítání zástupcem partnerské CK, transfer do hotelu, ubytování, volný
program. V podvečer výpravná plavba po  řece Zambezi. Ve zlaté barvě zapadajícího slunce a s drin-
kem něčeho tvrdšího v ruce se plně oddáme pozorování divoké zvěře. Nocleh ve Victoria Falls. 

VIKTORIINY VODOPÁDY2
Dopoledne lze zpestřit čerpáním některé z fakultativních aktivit či relaxací u hotelového bazénu. Před
obědem se vydejte k vodopádům – z hotelu pár minut líné chůze. A večer pak doporučujeme tra-
diční večeři Boma s kulisou domorodých bubeníků (fakultativně). Nocleh ve Victoria Falls.

NP CHOBE3
Transfer do NP Chobe v Botswaně, v němž žije největší stádo slonů v Africe, a který vyniká špičkový-
mi podmínkami pro pozorování zvěře na obou březích řeky Chobe. Odpoledne následuje safari v te-
rénním voze či člunu. Ubytování v hotelu Chobe Game Lodge, který se nachází v divočině přibližně
20 km východně od soutoku řek Chobe a Zambezi.

NP CHOBE 4
Pobyt v NP Chobe s ranním a odpoledním safari. Časové úseky mezi jednotlivými safari lze zpestřit pěší
procházkou do buše s rangerem či ryzí relaxací u hotelového bazénu. Nocleh v Chobe Game Lodge.

DELTA OKAVANGO – MOREMI GAME RESERVE5
Letecký transfer (letadly Cessna) do delty řeky Okavango a legendární rezervaci Moremi. Tahle oblast
Botswany platí za to nejlepší, co černý kontinent nabízí. 16 tisíc km2 mokřin, buše, lagun a ostrůvků nabí-
zí optimální podmínky k životu stovkám ptačích druhů, africkým predátorům či stádům buvolů a slonů.
Safari v terénních vozech a tradičních dlabaných kanoích. Nocleh v Camp Okavango.

DELTA OKAVANGO 6
Pobyt v Delta Okavango formou All Inclusive. Pobyt lze opět zpestřit odpočinkem u bazénu, pěší výpra-
vou do buše s rangerem či rybolovem. Nocleh v Camp Okavango. 

OKAVANGO – JOHANNESBURG 7
Letecký transfer do Kasane nebo Maun a odlet do Johannesburgu.

AFRIKA / ZImbAbWE / bOtsWANA

Victoria Falls 
NP Chobe & delta Okavanga

7 dní / 6 nocí EXO–432

112.990,– Kčod

Safari v rezervace Moremi v deltě
Okavanga  patří k tomu nejlep-
šímu, co černý kontinent nabízí.

Prodloužení k zájezdům do Jižní Afriky

1

2

3

4

5

6

7
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VYbaVEnÍ: restaurace, bary, 2x biliár, bazén,
vysokorychlostní internet, obchod se suvenýry, knihovna
ZábaVa a SPORT: výlety na čtyřkolkách, plavby po řece
Chobe, půjčovna člunů, pěší túry do buše, představení
tradičních tanců atd. 
VYbaVEnÍ POKOJŮ: koupelna s WC, terasa, klimatizace,
minibar, kávovar, moskytiéra.
aLL InCLUSIVE: 2x denně safari v terénních vozech 
a lodích + plná penze včetně nápojů k jídlu
(nealkoholické nápoje, místní víno a pivo).

leteckou přepravu Kapské Město – Victoria Falls – Johannesburg 
letištní poplatky
transfery včetně leteckých do Delty Okavanga
2x noc v Ilala Lodge 4* ve Victoria Falls se snídaní
plavba po řece Zambezi při západu slunce
prohlídku Viktoriiných vodopádů s ang. hov. průvodcem 
2x noc v Chobe Game Lodge  4* (plná penze & 2x denně safari 4x4)
2x noc v Camp Okavango 4* (plná penze & 2x denně safari 4x4)

Cena obsahuje

vízum do Zimbabwe: $30/os (na místě)
vstup do NP Victoria Fallls $30/os
jiné fakultativní výlety 
spropitné pro rangera v rámci safari ($10-15/os/den)
česky hovořícího průvodce

Cena neobsahuje



























Chobe Game Lodge
BOTSWANA – NP CHOBE

Luxusní rezidence postavená v pseudoarabském
slohu leží na břehu řeky Chobe v severovýchodní
části Národního parku Chobe. Rezervace se pyšní
nejvyšší koncentrací slonů v celé Africe, stády buvolů,
žirafami, antilopami a všemi africkými predátory.

Fakultativní výlety

HHHHH 

VYbaVEnÍ: salonek, koktejlový bar, bazén,  knihovna, terasa
s možností opékání, prádelna
ZábaVa a SPORT: projížďka na deltě s průvodcem na
kanoích či motorových člunech, rybaření, sledování ptáků,
pěší túry do buše s rangerem
VYbaVEnÍ POKOJŮ: koupelna s WC, terasa, klimatizace,
minibar, kávovar, moskytiéra
aLL InCLUSIVE:: 2x denně safari v terénních vozech a
lodích + plná penze včetně nápojů k jídlu (nealkoholické
nápoje, místní víno a pivo).

Camp Okavango
BOTSWANA  – DELTA OKAVANGO

Luxusní ubytování ve stylu afrických safari stanů na
zalesněném ostrově Nxaragha v srdci bludiště jezer,
lagun, kanálů a meandrů, vytvářejících ideální životní
podmínky pro všechny druhy afrických zvířat.

HHHHH

Delta Okavango
Delta řeky Okavango je rozsáhlá bezodtoká oblast v
severozápadní části Botswany nedaleko města
Maun.  V době nejvyššího stavu vody (od června 
do srpna) má rozlohu okolo 15 000 km² a je oázou
v okolní poušti.

Původně se Okavango vlévalo do rozsáhlého jezera
Makgadikgadi, které však v důsledku klimatických
změn zhruba před deseti tisíci lety vyschlo a zbylo 
z něj jen pár menších vodních ploch, jako je např.
Ngami. Vody Okavanga tak narážejí na rozpálenou
poušť Kalahari a postupně se vypařují, přičemž tvoří
labyrint kanálů a ostrůvků. Největším je Chief’s 
Island. Jde o bažinu, jejíž hloubka nepřesahuje dva
metry. Teploty v létě dosahují až 40 °C. Ve východní
části delty se nachází národní park Moremi Game
Reserve.

Typickou faunou oblasti je slon africký, lev katanž-
ský, hyena čabraková, pes hyenovitý, hroch obojži-
velný, buvol africký, sitatunga, antilopa skákavá,
zebra stepní, pavián čakma, orel jasnohlasý, 
orlovec říční, ibis posvátný a krokodýl nilský. 

V únoru 2013 byla delta Okavanga uvedena jako
jeden ze sedmi přírodních divů Afriky a v červnu
2014 ji UNESCO na zasedání v Dauhá zařadilo jako
tisící položku na Seznam světového dědictví.

Období Cena / os. Příplatek single pokoj

01.11. – 31.12.2019 112.990,– Kč na vyžádání

01.01. – 31.03.2020 112.990,– Kč na vyžádání

01.04. – 30.06.2020 129.990,– Kč na vyžádání

01.07. – 31.10.2020 153.990,– Kč na vyžádání

WaLKInG WITH LIOnS
Procházka s mladými lvy v doprovodu rangera. 
Snídaně zahrnuta v ceně. Začíná v cca 05.30 ráno.

Cena: 4.300,– Kč/os 

bOma dInnER
Tradiční večeře formou bufetu s kulisou domoro-
dých bubeníků (vyjma nápojů).

Cena: 1.500,– Kč/os

HELICOPTER FLIGHT
Přelet ve vrtulníku nad Viktoriiny vodopády. 

Cena: 4.300,– Kč/os (12/13 min) 
Cena: 7.100,– Kč/os (25 min) 
Cena nezahrnuje vstup do NP $15 – splatný na místě)

Chobe Game Lodge
BOTSWANA – NP CHOBE

HHHHH

Camp Okavango
BOTSWANA  – DELTA OKAVANGO

HHHHH

&

Ubytování

FOTO: 1. NP Chobe 17

Informace

Očkování a lékař: Doporučujeme prevenci proti malárii. Žádná oč-
kování nejsou povinná. Žlutá zimnice v Zimbabwe a Botswaně není!

Zimbabwe měna/placení: po více jak 10 letech opustilo Zimbabwe
systém více měn a Zimbabwský dolar RTGS se znovu stal jedinou
oficiální měnou. V praxi to znamená: 

USD dolary (pouze v hotovosti) lze hradit řadu aktivit a jsou také ak-
ceptovány prodejci na trhovištích a v obchodech se suvenýry.
oficiální obchody/markety jako Pick&Pay nebo Checkers a všechny
restaurace akceptují platby v hotovosti pouze v RTGS, které byste
vyměnili v bance nebo získali výběrem v bankomatu. Ve všech tako-
vých obchodech a restauracích však zaplatíte kartou. 
úhrady platebními kartami (VISA/Mastercard) jsou v Zimbabwe ak-
ceptovány (prakticky všude), jsou bezproblémové a bezpečné. 

Bezpečnost: navzdory komplikované vnitropolitické situaci po
pádu diktátora Roberta Mugabeho jsou Viktoriiny vodopády –
ostatně jako celé Zimbabwe, naprosto bezpečné.

Poznámka: program lze uskutečnit samostatně bez nutnosti při-
pojení k zájezdu do JAR. Cena na vyžádání. Program lze modifiko-
vat a rozšířit.
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ODLET Z PRAHY 1
Odlet z Prahy do Kapského Města.

KAPSKÉ MĚSTO2
Po příletu transfer do hotelu.

KAPSKÉ MĚSTO3
Pobyt můžete přizpůsobit nabídce zajímavostí, atrakcí 
a výletů. Některé fakultativní výlety si lze předplatit 
předem včetně půjčení vozu. 

KAPSKÉ MĚSTO - PRAHA4
Odpoledne transfer na letiště a odlet zpět do Prahy. 

PŘÍLET DO PRAHY5

leteckou přepravu
letištní poplatky
7x noc v hotelu dle výběru 
snídaně
transfery

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety
služby českého průvodce
(na vyžádání lze zajistit)

Cena neobsahuje















Kapské Město

KAPSKÉ 
MĚSTO

38.990,– Kč
10 dní / 7 nocí EXO–415

od

AFRIKA / JAR

1

2

9

10

3 - 8
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VYBAVENÍ: restaurace, bar, bazén, obchodní centrum,
internet, parkování
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou bufetu, možnost stravování a
la carte v hotelové restauraci
VYBAVENÍ POKOJŮ: koupelna, WC, kuchyňka, jídelní
místnost, klimatizace, plazmová TV, telefon, WIFI

Protea Cape Castle
KapsKé město

Ideálně umístěný hotel 15 min. pěší chůzí od známé
pobřežní promenády V & A Waterfront, nabízí apart-
mány s možností vlastního stravování a všudypří-
tomnými výhledy na oceán či Stolovou horu.

Cape Grace
KapsKé město

Luxusní hotel má tu nejideálnější polohu. Leží na
promenádě V & A Waterfront, obklopen přístavem
s kotvícími jachtami a s výhledem na Stolovou
horu, jež se dominantně tyčí nad hotelem.

Fakultativní výlety

HHHH 

VYBAVENÍ: restaurace, lounge, bar, bazén, fitness centrum,
wellness, obchodní centrum, konferenční zařízení, parkování
za poplatek
zÁBAVA A SPORT: bazén, wellness, nákupy, akvárium,
možnost výletů, v blízkosti golf, potápění se žraloky
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou bufetu, možnost stravování
ala carte v hotelové restauraci
VYBAVENÍ POKOJŮ: koupelna s WC, wi-fi, TV, telefon, USB
konektor, minibar, kávovar

The Commodore Hotel
KapsKé město

Ideálně situovaný hotel na známé promenádě
W&A Waterfront, s výhledy na Stolovou horu,
oceán i známý ostrov Robben Island.

HHHH

Období Cena / os. Noc navíc Příplatek single pokoj

15.12. – 31.12.19 44.990,- 2.200,- 1.500,-

01.01. – 30.04.20 38.990,- 1.800,- 1.200,-

01.05. – 30.09.20 38.990,- 1.800,- 1.200,-

01.10. – 30.11.20 38.990,- 1.800,- 1.200,-

Období Cena / os. Noc navíc Příplatek single pokoj

15.12. – 31.12.19 64.990,- 5.900,- 5.200,-

01.01. – 30.04.20 52.990,- 3.800,- 3.100,-

01.05. – 30.09.20 47.990,- 3.000,- 2.300,-

01.10. – 30.11.20 52.990,- 3.800,- 3.100,-

CAPE TOWN &  STOlOVÁ HORA
Půldenní prohlídka Kapského města s návštěvou
Stolové hory.

Cena: 1.990,– Kč/os (sedadlo v buse) 

zEmÍ ViNOHRADŮ
Celodenní výlet do okolí městeček Stellenbosch či
Franschhoek s ochutnávkou vín na skvělých vinicích.

Cena: 2.290,– Kč/os (sedadlo v buse) 
Cena: 3.800,– Kč/os (privátní při 2 os) 

mYS DOBRé NADěJE
Celodenní výlet k Mysu Dobré naděje. Cestou
možnost plavby v zátoce Hout Bay či zastávka 
v Simon’s Town s kolonií tučňáků 

Cena: 2.690,– Kč/os (sedadlo v buse) 
Cena: 3.800,– Kč/os (privátní při 2 os) 

PlAVBA zA VElRYBAmi
Plavba za velrybami z Gansbaii v zátoce Walker
Bay, včetně transferů (červen až konec října).

Cena: 4.700,– Kč/os 

19

VYBAVENÍ: restaurace, bary, vyhřívaný bazén, lázně a wellness,
dětský klub, obchodní centrum, fitness, konferenční zařízení,
salon krásy, půjčovna aut, transfer zdarma do 10 km od hotelu
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou bufetu, možnost stravování 
a la carte
VYBAVENÍ POKOJŮ: koupelna, WC, klimatizace, plazmová
TV, vysoušeč vlasů, žehlící zařízení, telefon, wi-fi, minibar,
kávovar, trezor

HHHHH 

Období Cena / os. Noc navíc Příplatek single pokoj

15.12. – 31.12.19 91.990,- 8.900,- 8.200,-

01.01. – 30.04.20 80.990,- 7.900,- 7.500,-

01.05. – 30.09.20 77.990,- 7.300,- 6.900,-

01.10. – 30.11.20 80.990,- 7.900,- 7.500,-

Kapské Město
Kapské Město lze směle považovat za jednu 
z nejkrásnějších metropolí světa. To není dáno 
jen polohou a atraktivním okolím, nýbrž i řadou
zajímavostí, kulinářských zážitků a aktivit. Za-
čněme třeba Stolovou horou s úžasnými vyhlíd-
kami na město i oceán, do jehož chladných vod
se nedaleko města  vrývá podmanivý Mys Dobré
naděje, který stojí určitě za výlet.

Za nejpůsobivější část města je považována ma-
lajská čtvrť Bo-Kaap s domky potomků malajských
otroků, příjemnými lidmi a klidnou atmosférou.
Navštivte také botanickou zahradu Kirstenbosch 
s devíti tisíci druhy rostlin. A v přístavních trhoviš-
tích Victoria & Alfred se zase skvěle nakupuje.
Odtud odjíždějí vyhlídkové lodě k plavbám po zá-
livu, kde míjejí Robben Island, na němž byl vězněn
Nelson Mandela.  A nakonec se vypravte do ob-
lasti měst Franschhoek, Stellensbosh, Parl, která
jsou vysoce ceněna mezi znalci vína a koňaku. 
Minimálně jeden důvod navíc, proč zajet sem 
i do Kapského Města…
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ODLET Z PRAHY1
Odlet z Prahy do Kapského Města.

KAPSKÉ MĚSTO2
Po příletu transfer do hotelu, ubytování, volný program. Prohlídka města zahrnující návštěvu Stolové
hory (kromě lanovky), odkud budete mít jedinečnou možnost spatřit Kapské Město z jiné perspekti-
vy. Rovněž se vydáte na celodenní výlet k Mysu Dobré naděje, kde se potkávají vody Indického a
Atlantského oceánu a do oblasti Stellenbosch a Franschhoek se skvělými jihoafrickými víny.

KAPSKÉ MĚSTO – SAFARI3
Transfer na letiště, přelet do Hoedspruit nebo Skukza a trans fer do národního parku Kruger či re-
zervace Timbavati, která je součástí parku, ale v rámci své vlastní privátní koncese.

SAFARI4
Pobyt v africké buši zahrnuje individuální péči rangera, detailní poznání divočiny, komfort ubytování,
dobrodružná putování za divokou zvěří a stopování „Velké pětky“ - lva, levharta, buvola, slona a no-
sorožce. Program se skládá ze snídaně, ranního safari, odpočinku a oběda. V odpoledním horku re-
laxují návštěvníci u bazénu. K večeru následuje druhá výprava do divočiny. Po návratu přichází na
řadu večeře a volný program většinou v okolí táborového ohniště.

ODLET DO PRAHY5
Transfer na letiště v Nelspruit/Hoedspruit/Skukuza, přelet do Johannesburgu a dále do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY6

AFRIKA / JAR

Kapské Město 
a safari v rezervaci Kruger

10 dní / 7 nocí EXO–417

115.990,– Kčod

1

2 - 5

7 - 8

6

9

10

Spojte dvě nejzvučnější 
ikony Jižní Afriky...
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leteckou přepravu Praha – Cape Town – Nelspruit/Skukuza – Praha & letištní taxy
transfery letiště/hotel/letiště
4x nocleh se snídaní v Kapském Městě v hotelu The Commodore 4*
celodenní prohlídku Kapského Města 
celodenní výlet k Mysu Dobré naděje 
celodenní výlet za skvělým vínem v oblasti Stellenbosch a Franschhoek  
3x nocleh s plnou penzí (vyjma nápojů) ve vybraném safari resortu 4*; 2x denně safari
(ráno a odpoledne) v terénním voze s rangerem

Cena obsahuje

fakultativní aktivity včetně lanovky na Stolovou horu
konzervační poplatky v Kruger NP
služby českého průvodce

Poznámka: zájezd lze prodloužit o libovolný počet
nocí v Kapském Městě či vybraném safari resortu,
případně jinak modifikovat dle přání klienta.

Cena neobsahuje



















Privátní safari

Pobyt v africké buši zahrnuje individuální péči ran-
gera, detailní poznání divočiny, komfort ubytování,
dobrodružná putování za divokou zvěří a stopová-
ní Velké pětky (lva, levharta, buvola, slona a noso-
rožce). Program se skládá ze snídaně, ranního sa-
fari, odpočinku a oběda. V odpoledním horku rela-
xují návštěvníci u bazénu. K večeru následuje dru-
há výprava do divočiny. Po návratu přichází na
řadu večeře a volný program většinou v okolí tábo-
rového ohniště.

Období Cena / os. Příplatek single pokoj

01.01.-31.03.2020 128.990,- na vyžádání

01.04.-31.05.2020 124.990,- na vyžádání

01.06 -31.08.2020 118.990,- na vyžádání

01.09.-30.09.2020 126.990,- na vyžádání

01.10.-30.11.2020 129.990,- na vyžádání

Období Cena / os. Příplatek single pokoj

01.01.-33.03.2020 122.990,- na vyžádání

01.04.-31.05.2020 119.990,- na vyžádání

01.06.-31.08.2020 115.990,- na vyžádání

01.09 -30.11.2020 122.990,- na vyžádání
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B

The Commodore Hotel 
KapsKé měsTo

HHHH

Jock Safari Lodge
Kruger naTional parK

HHHH

&

The Commodore Hotel
KapsKé měsTo

HHHH

Simbavati Hilltop Lodge
TimbavaTi game reserve

HHHHH

&

Varianty ubytování

VybaVení pokoje s výhledem a částečným výhledem na oceán, plážové vily 
a rodinné vily, terasy, 2x restaurace, 2x bar, bazén, suvenýry, prádelna, spa,
masáže, wi-fi k dispozici v oblasti recepce. 

přístup k moři 30 sek až 2 min dle ubytování

STRaVa/aKTIVITy plná penze (vyjma nápojů), čaj/káva/voda, potápění,
šnorchlování, rybaření (i z člunu), pozorování ptáků, kajaky, procházky po
dunách, návštěva místní vesnice.

POKOJe dle typu s privátním či sdíleným bazénem, klimatizace, minibar, fén,
větrák, koupelna/wc, trezor, moskytiéra

Jock Safari Lodge
Kruger naTional parK

Resort pro náročnou klientelu ve zcela odloučené části na 
jihozápadu narodního parku Kruger.

HHHH

VybaVení 8 luxusních safari stanů, rozlehlá terasa pro pozorování zvěře,
restaurace, bar, bazén, suvenýry, prádelna, wi-fi k dispozici v recepci,
platební karty akceptovány.  

STRaVa/aKTIVITy plná penze (vyjma nápojů), čaj/káva, ranní a odpolední
safari v otevřených terénních vozech s rangerem.

POKOJe klimatizace, minibar, fén, moskytiéra, koupelna/wc & venkovní
sprcha, elektricky vytápěné deky, terasa, lednice, trezor 

* Pouze děti starší 12-ti let

Simbavati Hilltop Lodge
TimbavaTi game reserve

Luxusní lodge ležící v samém srdci přírodní rezervace Timba-
vati. Rezervace je domovem bílých lvů a nabízí na 12 000 
hektarech autentické a nezapomenutelné africké safari.

HHHH
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PRAHA – WINDHOEK1
Odlet z Prahy do Windhoek.

WINDHOEK – KALAHARI DESERT2
Po příletu imigrační formality, výměna peněz a setkání s průvodcem. Následuje transfer do oblasti
Mariental n okraji pouště Kalahari Desert, ubytování a večeře.

FISH RIVER CANYON3
Cestou do Hobas navštívíme háj pitoreskních stromů Quiver Tree a o zhruba dvě hodiny později 
se ocitneme v divoké krajině rezervace Ais-Richtersveld a na dosah Hadí řeky, která nám záhy odhalí
produkt své tisícileté práce – totiž Fish River Canyon, druhý největší kaňon planety. Se západem
slunce opustíme působivé vyhlídky a vydáme se do nedalekého ubytování.

AUS & DIAS POINT & LUDERITZ4
Zastávka v Aus s nádhernou budovou nádraží, chladný drink zde přijde k chuti a snad v okolí
Garub spatříme i stáda divokých koní. Pouští Namib se vydáme k přímořskému Luderitz, živé při-
pomínky německého osídlení z konce 19. století. Dle času zastávka na mysu Diaz s koloniemi
plameňáků, pak krátce prohlídka města odkud do světa stále proudí diamanty z oblasti Sperrgebiet.

TAJEMNÝ KOLMANSKOP – SESRIEM5
Dopoledne prohlídka magického městečka duchů Kolmanskop, kde v roce 1908 odstartovala
fascinující diamantová horečka. Přejezd do vnitrozemí do blízkosti Sesriem.

SOSSUSVLEI – SESRIEM CANYON – SOLITAIRE6
Brzy ráno – ještě před svítáním – vyrazíme podél koryta řeky Tsauchab obklopeni dunami zářícími v
paprscích vycházejícího slunce. V samém závěru přesedneme do terénních vozů. Bez nich bychom
stěží překonali poslední kilometry hlubokého písku a dosáhli jednoho z nejpozoruhodnějších míst
Namibie – Sossusvlei a Deadvlei neboli magického shromaždiště vody. Tahle okouzlující bílá pánev

AFRIKA / NAMIBIE

Namibie
svůdná a nepoznaná

14 dní / 11 nocí EXO–412

75.990,– Kčod

doprava v pohodlném, speciálně
upraveném voze Mercedes Sprinter

optimálně navržená trasa s důkladnou
znalostí zařazených míst

v programu rovněž Fish River Canyon,
Kolmanskop a Spitzkoppe

bezkonkurční cena a rozsah programu
v porovnání s českými/slovenskými
operátory
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obklopená věkovitými stromy Camelthorn a impozantními oranžovými dunami je pravou pastvou
pro oči. Tady končí pouť voda řeky Tsauchab, která nedokáže vzdorovat pásu nenasytných
písečných vln a nikdy proto nedosáhne oceánu. Ranní měkké světlo a scenérie Sossusvlei platí
mezi fotografy za zázrak. Na zpáteční cestě prohlídka zákoutí malého zato půvabného kaňonu
Sesriem. Cestou do Swakopmund zastávka v Solitaire, společné foto u obratníku Kozoroha a ještě
si prohlédneme kaňon Kuiseb, jenž brání rozpínavým písečným vlnám v cestě dál k severu. Příjezd
do přímořského Swakopmundu.

SWAKOPMUND & PLAVBA7
Ráno plavba v zátoce Walvis Bay s pozorováním tuleňů, delfínů a mořských ptáků. V dopoledním
slunci si vychutnáme čerstvé ústřice a víno (v ceně). Pak zastávka u písečné duny č. 7 a návrat do
Swakopmund přezdívanému spící kráska. Můžete odpočívat, zajít na tržiště, „courat“ se u moře,
navštívit některou z restaurací či jen tak zajít na pivo a vstřebat atmosféru tohoto původně
německého koloniálního města.

MĚSÍČNÍ KRAJINA & SPITZKOPPE8
Dnes si vychutnáme neuchopitelnou nádheru Namibské pouště. Uvidíme záhadné věkovité
pouštní rostliny Welwitchia Mirabilis (až 1000 let), zastavíme na hraně rozervané Měsíční krajiny -
Moon Landscape. Pak přesun k žulové hoře Spitzkoppe, která jako maják v moři písku ukazuje
cestu zbloudilým cestovatelům a dojezd do těsné blízkosti pohoří Brandberg (večeře).

BRANDBERG – KMEN HIMBA9
Měkký úsvit nás zastihne v úpatí pohoří Brandberg. Pěšky (cca 1,5 h, nenáročné) se vydáme k
White Lady Painting – záhadným křováckým malbám starým více než 2000 let. Přesun do osady
kmene Himba s proslulými krasavicemi, které skrývají své půvaby krátkými koženými sukénkami a
„myjí“ se kouřem kadidel. Přejezd do těsné blízkosti NP Etosha.

ZEMÍ PŘELUDŮ (safari v Etosha NP)10
Konečně! Pro domorodce Místo přeludů či Země suché vody, pro nás Etosha. Celodenní safari v
otevřeném terénním voze v této unikátní rezervaci umocní nesmírně pestrá krajina, nekonečné
solné pánve a četná napajedla s nosorožci, žirafami, slony, lvy, stády zeber a mnoha druhy ptáků. 

SAFARI V ETOSHA NP11
Druhé celodenní safari 4x4, tentokrát v západní části parku. Rezervaci opustíme v odpoledních
hodinách západní branou a přesuneme se do úhledného městečka Tsumeb.

HOBA METEORIT – WINDHOEK12
Ráno přejezd k osadě Grootfontein, kde navštívíme největší meteorit světa Hoba. Váží 60 tun a zavítal 
k zemi před 80 tisíci lety. Následuje odjezd do Windhoek a krátká odpolední prohlídka této živé
metropole Namibie, které ve stínu moderních výškových budov dominuje pestrý shon ulice. 

ODLET A PŘÍLET DO PRAHY13
Dopoledne volný program, transfer na letiště, odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY14

12

10

11

14

13

Záruka jedinečných vzpomínek 
na zemi ostrých přírodních
kontrastů, dravého oceánského
pobřeží a svérázné krajiny 
s nejstarší pouští světa.

leteckou přepravu Praha – Windhoek – Praha s přestupy & letištní poplatky
11x nocleh kategorie min. 3* (hotely, bungalovy, lodže)
11x snídaně & 2x večeře 
dopravu speciálně upraveným mikrobusem Mercedes Sprinter (posílená klimati-
zace, odhlučnění, lednice, protiprachová úprava, safari okna, terénní kola atd.)
česky hovořící průvodce s dokonalou znalostí země
vstupy do NP: Namib Naukluft, Etosha, Ais-Richtersveld
2x celodenní safari v NP Etosha v otevřených terénních vozech
vstupy a aktivity: Kolmanskop, Sossusvlei & Dead Vlei včetně převozu 4x4, White
Lady Painting, Spitzkoppe, Welvwitschia Drive a Moon Landscape, plavba Dolphin
& Seals ve Walvis Bay, návštěva osady Himba, meteorit Hoba

Cena obsahuje

jiná strava, než daná v Cena zahrnuje
fakultativní vstupy a výlety, spropitné
víza do Namibie po příletu na letišti za cca $70

Cena neobsahuje

17.04. – 30.04.2020 . . . . . . 75.990,– Kč
01.05. – 14.05.2020 . . . . . . 75.990,– Kč
16.07. – 29.07.2020 . . . . . . 79.990,– Kč
19.11. – 01.12.2020 . . . . . . 76.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj. . . . 9.500,– Kč
Minimum: 10 osob

Termíny





 

















FOTO: 1. Sossusvlei, nejstarší duny světa | 2. ženy kmene Himba | 3. NP Etosha | 4. Deadvlei 
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Báječné Kapské Město,
ohromující Fish River Canyon,
nejstarší duny světa 
v Sossusvlei, fantastické safari 
v rezervacích Etosha & Chobe  
a vrcholné Viktoriiny vodopády. 
Dobrodružství začíná...

Z Kapského Města 
do Victoria Falls

AFRIKA / JAR & NAMIBIE & BOTSWANA & ZIMBABWE

105.990,– Kč
20 dní / 17 nocí EXO–402

unikátní trasa spojující to nejlepší
z jihoafrického regionu

komorní atmosféra malé skupin-
ky se špičkovým průvodcem

jezdíme speciálně upraveným
vozem Mercedes Sprinter

vhodné pro každého bez ohledu
na věk či fyzickou kondici 

ODLET Z PRAHY1

KAPSKÉ MĚSTO2
Po příletu (dle času) částečná prohlídka města považovaného za jedno z nejkrásnějších na světě. 

CAPE TOWN & ZEMÍ VÍNA & CAPE POINT3
V Kapském Městě podnikneme cestu do Stellenbosch či Franschhoek s ochutnávkou vín na
skvělých vinicích a prohlídku města s trhovištěm Greenmarket a čtvrtí Bo–Kaap. Vyjedeme
lanovkou na Stolovou horu. Nakonec se horským pasem Chapman´s Peak vydáme k Mysu dobré
naděje, kde nás také čeká plavba v zátoce Hout Bay či zastávka u kolonie tučňáků (vstupy fakult.). 

NA ŠÁLEK ROOIBOSU4
Podél pohoří Cederberg vyrazíme brzy ráno krajem citrusových plantáži do Clanwilliam na šálek
skvělého Rooibosu. Sloní řeka nás krajinou vinných farem povede dál k severu do Springbok.

FISH RIVER CANYON: druhý největší kaňon světa5
Po snídani překročíme Orange River, řeku „diamantů“ a nejdelší tok Jižní Afriky. Zastávka a koupání
v termálních pramenech Ais Ais. Chvíli nato se ocitneme v divoké krajině rezervace Ais-Ritchter-
sveld a na dosah Rybí řeky, která nám záhy odhalí produkt své tisícileté práce – totiž Fish River
Canyon, druhý největší kaňon planety. Se západem slunce opustíme působivé vyhlídky natěšeni na
amarulový koláč v nedalekém Canyon Roadhouse.

LUDERITZ & CAPE DIAZ6
Zastávka v Aus s nádhernou budovou nádraží. Pak se pouští Namib vydáme k přímořskému
Luderitz, živé připomínky německého osídlení z konce 19. století. Vedle prohlídky města odkud do
světa proudí diamanty z oblasti Sperrgebiet se zastavíme na mysu Diaz s koloniemi plameňáků. 

V ZEMI DIAMANTŮ & TAJEMNÝ KOLMANSKOP7
Dopoledne prohlídka magického městečka duchů Kolmanskop, kde v roce 1908 odstartovala
fascinující diamantová horečka. Pak přejezd zpět do vnitrozemí do blízkosti Sesriem. 

SOSSUSVLEI  – SESRIEM CANYON – SOLITARE8
Před úsvitem se vydáme do jednoho z nejpozoruhodnějších míst Namibie – Sossusvlei & Dead Vlei.
Okouzlující bílá pánev obklopená věkovitými stromy Camelthorn a impozantními oranžovými
dunami je pastvou pro oči. Tady končí pouť voda řeky Tsauchab, která nedokáže vzdorovat pásu
nenasytných písečných dun a nikdy tak nedosáhne oceánu. Ranní měkké světlo a scenérie
Sossusvlei platí za zázrak. Cestou do Swakompund zastávka v Solitaire, pak překročíme obratník
Kozoroha a zastavíme v kaňon Kuiseb Canyon, jenž jako mohutná překážka brání písečným vlnám 
v cestě dál k severu. Příjezd do přímořského Swakopmundu. 

SWAKOPMUND & PLAVBA9
Ráno plavba v zátoce Walvis Bay s pozorováním tuleňů, delfínů a mořských ptáků. V dopoledním
slunci si vychutnáme čerstvé ústřice a víno (v ceně). Po návratu do Swakopmundu přezdívanému
spící kráska můžete odpočívat, zajít na tržiště, „courat“ se u moře, navštívit některou z restaurací či
jen tak zajít na pivo a vstřebat atmosféru tohoto původně německého koloniálního města.
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MĚSÍČNÍ KRAJINA & SPITZKOPPE 10
Dnes si vychutnáme neuchopitelnou nádheru Namibské pouště. Uvidíme záhadné rostliny
Welwitchia Mirabilis, zastavíme na hraně rozervané Měsíční krajiny (Moon Landscape). Pak  přesun
k žulové hoře Spitzkoppe, která jako maják v moři písku ukazuje cestu zbloudilým cestovatelům. 

BRANDBERG  & KRÁSKY KMENE HIMBA11
Měkký úsvit nás zastihne v úpatí pohoří Brandberg. Pěšky se vydáme k White Lady Painting –
křováckým malbám starým více než 2000 let. Přesun do osady kmene Himba s proslulými
krasavicemi, které skrývají své půvaby krátkými koženými sukénkami a „myjí“ se kouřem kadidel.

ZEMÍ PŘELUDŮ (safari v Etosha NP)12
Konečně! Pro domorodce Místo přeludů či Země suché vody, pro nás Etosha. Celodenní safari v
otevřeném terénním voze v této unikátní rezervaci umocní nesmírně pestrá krajina, nekonečné
solné pánve a četná napajedla s nosorožci, žirafami, slony, lvy, stády zeber a mnoha druhy ptáků.

SAFARI V ETOSHA NP13
Druhé celodenní safari 4x4, tentokrát v západní části rezervace. Odpoledne přesun do Tsumeb. 

HOBA METEORIT & CAPRIVI STRIP14
Dopoledne návštěva největšího meteoritu světa Hoba. Váží 60 tun a zavítal k zemi před 80 tisíci
lety. Přejezd do Capriviho pruhu – nejzelenější části země, do oblasti Popa Falls u řeky Okavango. 

NP CHOBE: OBKLÍČENI SLONY15
Brzy ráno přesun do Botswany a dále pak na safari plavbu v NP Chobe, kde žije největší stádo
slonů v Africe a který vyniká špičkovými podmínkami pro pozorování zvěře na březích řeky Chobe.

VICTORIA FALLS: DÝM, KTERÝ HŘMÍ...16
Před úsvitem další safari v Chobe NP.
Tentokrát v terénním voze se vydáme za
predátory, pasoucími se hrochy či krokodýly.
Krátký přejezd do Zimbabwe a Victoria Falls,
kde je odpoledne přichystána plavba po řece
Zambezi. Ve zlaté barvě zapadajícího slunce 
a s drinkem něčeho tvrdšího se oddáte
hřejivé atmosféře četných delt řeky.

VE STOPÁCH EMILA HOLUBA17
Prohlídka vodopádů – jednoho z divů světa.
Vzpomeňme na cestovatele Emila Holuba 
a  jeho vůbec první mapu vodopádů. Ráno či
odpoledne lze zpestřit řadou volitelných aktivit. 

ODLET DO PRAHY18
Odpoledne odlet do Prahy přes Johannesburg.

PŘÍLET DO PRAHY19

letecká přeprava Praha–Cape Town / Victoria Falls–Praha a letištní poplatky
přeprava pohodlným, speciálně upraveným vozem Mercedes Sprinter (odhlučnění,
tlumení otřesů, klimatizace, safari okna, lednice, terenní kola)
služby českého průvodce/řidiče
ubytování kategorie min. 3* (hotely, bungalovy, lodže)
17x snídaně & 1x večeře
safari: NP Etosha - 2x celodenní (v otevřeném terénním 4x4 voze), NP Chobe (1x safari
plavba a 1x ranní safari 4x4)
vstupy do národních parků: Cape Point, Fish River Canyon, Ais-Richtersveld, Namib
Naukluft, Etosha, Chobe a Victoria Falls
vstupy/aktivity: Chapman’s Peak, městčko duchů Kolmanskop, převoz 4x4 do
Sossusvlei, White Lady Painting, plavba (Walvis Bay), vesnice Himba, meteorit Hoba,
plavba po Zambezi, Himba Village, Hoba Meteorite, plavba po řece Zambezi

Cena obsahuje

jiné vstupy a výlety, než dané programem
spropitné
vízum Namibie 3.000,- (zajístí CK), víza na místě prozatím jen při příletu do Windhoek
vízum Zimbabwe $30/os (na místě)

Cena neobsahuje

26.06. – 15.07.2020. . . . . 105.990,– Kč
01.09. – 20.09.2020. . . . . 105.990,– Kč
30.10. – 18.11.2020. . . . . 105.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj. . . 10.800,– Kč
Minumim: 10 osob

Termíny





 

 

















FOTO: 1. Chobe NP | 2. Sossusvlei | 3. Cape Town | 4. Victoria Falls

Poznámka: safari 4x4 = v otevřeném terénním voze
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Země požehnaná rozmanitostí
krás, země přáteských lidí 
a strhujícího safari. Země, kam
dosud nevtrhly davy sváteč-
ních turistů. Vítejte v zemi
Roberta Mugabeho, konečně
bez Mugabeho. Vítejte v
Zimbabwe... 

Zimbabwe
ve stopách Emila Holuba

AFRIKA / ZIMBABWE

119.990,– Kč
13 dní / 12 nocí EXO–407

program bez kompromisů 
z Harare až do Victoria Falls 

safari 4x4 s rangery v nejlepších
rezervacích Zimbabwe  

malé skupinky do 16 osob zaručí
komorní atmosféru cesty

fotoaparátem ulovíte velkou pětku.
Nosorožce “dostanete” pěšky... 

ODLET Z PRAHY1
Odlet do Harare v Zimbabwe.

HARARE2
Dopoledne/odpoledne přílet do Harare, transfer do hotelu. Následuje orientační prohlídka města,
které si navzdory nedostatku peněz a komplikované ekonomické situaci udržuje koloniální půvab
a živost ještě z dob, co bývalo metropolí bývalé Rhodesie. Zastávka na oběd (v ceně) ve skvělém
prostředí restaurace Bottom Drawer.

SLON NEBO BUVOL?3
Dopoledne dokončení prohlídky města a odjezd do rezervace Imire, nacházející se na obřím
území původně tabákové farmy, která se však vedle jiného téměř 30 let stará o zvířecí sirotky a
jejich opětovný návrat k životu ve volné přírodě. Specializuje se zejména na záchranu a odchov
vzácných nosorožců dvourohých (rovněž nosorožec černý), kteří jsou po neustávajících nájezdech
pytláků na pokraji vyhubení. V rezervaci není nouze o žirafy, antilopy či slony. Jedna ze slonic se
krátce po narození dokonce přidala ke stádu buvolů, kterým nyní (i díky přirozené autoritě svého
třítunového těla) šéfuje. Zoologové žasnou, ale to se prostě musí vidět... Se zvířecími obyvateli
rezervace se seznámíme při odpoledním safari.

TAJEMNÉ GREAT ZIMBABWE4
Brzy ráno se zúčastníme krmení vzácných nosorožců černých - jde o neskutečný zážitek. 
Po snídani pak vyrazíme směr Maswingo na odpolední prohlídku prastarého královského města,
které na svém vrcholu čítalo 18 tisíc obyvatel a dle nálezů čile obchodovalo s Čínou a arabským
světem. Ano, navštívíme záhadné Great Zimbabwe, kulturní klenot země zapsaný na seznam
UNESCO. Považte! Při budování největší starověké stavby subsaharské Afriky nebyla použita
žádná malta. Žulové cihly drží pevně v sobě díky důmyslnému systému poskládání. Nedaleko
odtud v blízkosti rezervace Mutirikwi se ubytujeme v pohádkových svazích exotické zeleně
padajících až k hladině jezera Mutirikwi.

NA STŘECHU SVĚTA5
Přejezd do Národního parku Matobo, ráje divokých zvířat, vzácných jeskynních maleb a hlubokých
skalních slují. V pozdním odpoledni podnikneme nenáročný výstup na žulový vrch Malindidzimu,
který si legendární britský finančník, kolonizátor, vizionář a rovněž zakladatel státu Rhodesie
(později Zimbabwe a Zambie) Cecil John Rhodes vybral za místo posledního odpočinku. Odměnou
bude dech beroucí výhled.

STOPUJEME NOSOROŽCE6
Dnes nás čeká lahůdka - totiž pěší stopování nosorožců. Věřte nevěřte, ale být ve volné přírodě 
a zároveň deset metrů od kolosu s hmotností 2,5 tuny je cosi, na co se hned tak nezapomíná.
Následuje oběd v překrásném prostředí Matobo Hills Lodge a pak pěší výlet (zvládnou i méně
zdatní) k hlubokým slujím se vzácnými jeskynními malbami – bush paintings, které jsou rovněž na
seznamu UNESCO. No, a v závěru dne pak nakonec učiníme zastávku v nedaleké vesnici, kde se
seznámíme s životem prostých, nesmírně chudých, avšak v mnoha ohledech i šťastných
Zimbabwanů.
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SAFARI V REZERVACI HWANGE
Odjezd do Národního parku Hwange – největší rezervace Zimbabwe. Hwange je nedotčený,
tichý a svůdný. Najdeme zde všechny zástupce velké pětky, na 50 tisíc slonů, početná stáda
buvolů, antilop a pakoňů a také šelmy, hlavně šelmy… A mezi nimi lvy, hyeny, levharty, gepardy
a smečky vzácných psů hyenovitých, výjimečných a neuvěřitelně nápaditých lovců. Býval také
domovem Cecila, pyšného vůdce smečky lvů, který zde v roce 2016 padl ranou z kulovnice
amerického zubaře a amatérského lovce. Dojemný příběh byl bohatě medializován, má však
svá pokračování – ty však až na místě... Během dvou dnů a tří nocí se v srdci rezervace vydáme
na šest safari v terénních vozech, dopřejeme si odpočinku u bazénu či hotelovém baru a den
ukončíme třeba lahví dobrého jihoafrického vína s pohledem upřeným do žhavých uhlíků
plápolajícího ohně…

VICTORIA FALLS: DÝM, KTERÝ HŘMÍ...7
Brzy ráno poslední safari 4x4 nejen v NP Hwange, ale i na celé cestě - good luck! Po snídani
odjezd do Victoria Falls. Po příjezdu a ubytování doporučujeme návštěvu koloniálního Victoria
Falls Hotel z roku 1904 a Batoga Gorge - vyhlídky na úchvatný katarakt Viktoriiných vodopádů a
zběsilé masy řeky Zambezi, která se snaží vymanit ze zajetí stísněných prostor skalní strže pod
vodopády. Stylové Lookout Café nám zde bude dobrým společníkem. Odpoledne je pak
přichystána plavba po řece Zambezi. Ve zlaté barvě zapadajícího slunce a s drinkem něčeho
tvrdšího v ruce se oddáte hřejivé atmosféře četných delt řeky.

VE STOPÁCH EMILA HOLUBA8
Prohlídka vodopádů! – jednoho z
nejkolosálnějších divů světa.
Vzpomeňme v té chvíli na českého
cestovatele Emila Holuba, který je
autorem vůbec první podrobné mapy
vodopádů a jejich okolí. Den si můžete
zpestřit některou z volitelných aktivit –
kupříkladu letem helikoptérou nad
vodopády, stylovou večeří Boma nebo
časně ranní procházkou se lvy.

ODLET Z PRAHY9
Dopoledne transfer na letiště, odlet do
Prahy přes Johannesburg.

PŘÍLET DO PRAHY10

leteckou přepravu Praha – Harare / Victoria Falls – Praha včetně letištních poplatků
přeprava klimatizovaným minibusem (max. 8 os.)
služby českého řidiče/průvodce
10x ubytování v hotelech/lodžích 3* & 4*
10x snídaně & 7x večeře & 8x oběd
safari 4x4: Imire 1x │NP Hwange 6x
safari pěší: NP Matobo (stopování nosorožců)
vstupy/aktivity: NP Hwange, NP Matobo & Victoria Falls, Great Zimbabwe, Cecil John
Rhodes Grave, plavba po Zambezi, prohlídka Victoria Falls

Cena obsahuje

jiné vstupy a výlety, než dané programem
vízum do Zimbabwe $30/os (na místě)
spropitné pro rangery ($3–5/aktivita)

Cena neobsahuje

08.10. – 20.10.2020. . . . . 119.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 14.500,– Kč
Minimum: 12 osob

Termíny





 



 













FOTO: 1. Hwange NP | 2. Great Zimbabwe | 3. Victoria Falls | 4. Hwange NP
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Špičkový program pro
náročné cestovatele
zahrnuje neopakovatelné
safari a návštěvu přírodních
ikon Zimbabwe, Botswany,
Namibie a JAR. 

Zeměmi Jižního Kříže
AFRIKA / JAR & ZIMBABWE & BOTSWANA & NAMIBIE

204.990,– Kč
16 dní / 13 nocí EXO–401

intenzivní program pro
nejnáročnější cestovatele

exkluzivní safari s luxusím
ubytováním formou Fully Inclusive

malé, komorní skupinky 
o velikosti 6 až 8 osob

služby českého průvodce 
v Kapském Městě

ODLET Z PRAHY1
Odlet z Prahy do Victoria Falls s přestupy.

SAFARI V REZERVACI HWANGE (Zimbabwe)2
Přílet do Victoria Falls a odlet privátním letadlem do rezervace Hwange – největšího parku
Zimbabwe, odpolední safari. 

SAFARI V REZERVACI HWANGE3
Hwange je nedotčený, tichý a svůdný. Žije zde na 50 tisíc slonů, početná stáda buvolů, antilop a
pakoňů a šelmy, hlavně šelmy… Mezi nimi lvi, hyeny, levharti, gepardi a smečky vzácných psů
hyenovitých, výjimečných a neuvěřitelně nápaditých lovců. Býval také domovem Cecila, pyšného
vůdce smečky lvů, který zde v roce 2016 padl ranou z kulovnice amerického zubaře a
amatérského lovce. Dojemný příběh má svá pokračování – ty však až na místě... V srdci rezervace
vás čeká safari, odpočinek u bazénu či v baru – a na závěr dne třeba lahev „pěkného“
jihoafrického vína a rozjímání nad žhavými uhlíky plápolajícího ohně. 

VICTORIA FALLS: DÝM, KTERÝ HŘMÍ4
Po ranním safari – good luck! – pozemní přesun do Victoria Falls, ubytování, relax. Odpoledne (cca
16:00) je pak přichystána plavba po řece Zambezi. Ve zlaté barvě zapadajícího slunce a s drinkem
něčeho tvrdšího v ruce se oddáte hřejivé atmosféře četných delt řeky. 

VE STOPÁCH EMILA HOLUBA5
Ráno lze zpestřit některou z volitelných aktivit – letem helikoptérou, procházkou se lvy či jen
opulentní snídaní a několika tempy v bazénu. Před obědem se vydejte k vodopádům – z hotelu pár
minut líné chůze. Nechoďte přímo, běžte do Victoria Falls Hotel a jeho zahrady – je úžasná. Pak k
Batoga Gorge s vyhlídkou na katarakt vodopádů a běsnící Zambezi. V Lookout Café si dejte oběd.
Pak už se nechte strhnout vodopády, které co do mohutnosti nemají srovnání. Vzpomeňte na
cestovatele Emila Holuba, autora vůbec první mapy vodopádů. Večer (cca 19:00) odjezd na tradiční
večeři Boma s kulisou tanečníků a bubeníků; večeře formou all–you–can–eat s výjimkou nápojů. 

DELTA OKAVANGO (Botswana) 6
Pozemní přesun do Kasane v Botswaně a letecký transfer (letadly Cessna) do delty řeky Okavango
a legendární rezervace Moremi. Tahle oblast Botswany platí s 16 tisíci km2 mokřin, buše, lagun a
ostrůvků nabízí optimální podmínky k životu stovkám ptačích druhů, africkým predátorům či
stádům buvolů a slonů. Během pobytu zažijete strhující safari v terénních vozech, člunech
brázdících nepřehledné kanály, tradičních dlabaných kánoích Mokoro a také se vydáte na unikátní
pěší výpravu divočinou. Nocleh v luxusních a komorních resortech. 

DELTA OKAVANGO 7
Pobyt v Delta Okavango formou All Inclusive.

WINDHOEK – SESRIEM8
Odpoledne letecký přesun do Maun a následný odlet do namibijského Windhoek přes
Johannesburg, nocleh. 

SESRIEM9
Dopoledne prohlídka metropole Namibie a přejezd na jihozápad do blízkosti Sesriem a NP Namib-Naukluft.
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SOSSUVLEI – SESRIEM CANYON 10
Brzy ráno – ještě před svítáním – vyrazíme podél koryta řeky Tsauchab obklopeni dunami zářícími v
paprscích vycházejícího slunce. V samém závěru přesedneme do terénních vozů. Bez nich bychom
stěží překonali poslední kilometry hlubokého písku a dosáhli jednoho z nejpozoruhodnějších míst
Namibie – Sossusvlei a Deadvlei – magického shromaždiště vody. Okouzlující bílá pánev obklopená
věkovitými stromy Camelthorn a impozantními oranžovými dunami je pravou pastvou pro oči. Tady
končí svou pouť řeka Tsauchab, která nedokáže vzdorovat pásu nenasytných písečných vln a nikdy
proto nedosáhne oceánu. Ranní měkké světlo a scenérie Sossusvlei platí mezi fotografy za zázrak.
Na zpáteční cestě prohlídka malého zato půvabného kaňonu Sesriem. 

SPÍCÍ KRÁSKA11
Dopoledne možnost čerpání volitelných aktivit (např. let balonem, čtyřkolky v dunách atd). Pak odjezd
do Swakompund zastávka v Solitaire, překročení obratníku Kozoroha a zastávka v kaňon Kuiseb, jenž
jako mohutná překážka brání písečným vlnám v cestě dál k severu. Příjezd do přímořského
Swakopmundu přezdívanému spící kráska. Můžete odpočívat, omrknout tržiště, „courat“ se u moře,
navštívit některou z restaurací či jen tak zajít na pivo a vstřebat atmosféru tohoto původně
německého koloniálního města.

PLAVBA & KAPSKÉ MĚSTO (Jižní Afrika)12
Ráno plavba v zátoce Walvis Bay s pozorováním tuleňů, delfínů a mořských ptáků (ústřice a víno v
ceně). Zastávka u duny č. 7, transfer na letiště ve Walvis Bay a odlet do Kapského Města v
Jihoafrické republice. Po příletu transfer na hotel, ubytování, volný program.

MYS DOBRÉ NADĚJE13
Celodenní výlet k Mysu Dobré naděje, kde se potkávají vody Indického a Atlantického oceánu.
Rovněž navštívíme městečko Simon’s Town proslulé kolonií tučňáků a v Hout Bay budete mít
možnost vydat se na výpravnou plavbu lodí k ostrovu tuleňů.

ZEMĚ VÍNA14
Dopoledne prohlídka města a jízda lanovkou
na Stolovou horu s jedinečným výhledem na
Kapské Město. Odpoledne výlet do
Stellenbosch obklopeného svahy vinic, které
produkují světově proslulá vína (ochutnávky
fakultativně).

ODLET DO PRAHY15
Snídaně. Volné dopoledne můžete strávit ve
Victoria & Alfed Waterfront – podmanivé
přístavní promenádě s obchody a
restauracemi všech stylů a chutí. Odpoledne
transfer na letiště a odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY16

leteckou přepravu Praha – Victoria Falls – Hwange NP, Kasane – Delta Okavango –
Maun – Windhoek, Walvis Bay – Kapské Město – Praha včetně letištních poplatků
transfery letiště – hotel – letiště a všechny ostatní transfery v rámci cesty 
Victoria Falls: 2x nocleh v hotelu kat. 4* se snídaní, plavba po řece Zambezi při
západu slunce & večeře Boma
Hwange NP: 2x nocleh v resortu kategorie 4-5*/plná penze/4x safari 4x4
Delta Okavango: 2x noc v resortu kategorie 4* I plná penze I 4x safari 4x4
Namibie: 4x noc v hotelech 3* a 4* se snídaní I 2x večeře, návštěva Sossuvlei &
Deadvlei & kaňonu Sesriem, plavba ve Walvis Bay
Kapské Město: 3x noc v hotelu 3-4* se snídaní, celodenní výlet na Mys Dobré
naděje, celodenní prohlídka Kapského Města a Stellenbosch s ochutnávkou vína
služby anglicky hovořícího průvodce v Zimbabwe a v Botswaně
služby českého průvodce v Namibii (na zpětné potvrzení) a Kapském Městě

Poznámka: safari 4x4 = safari v otevřenném terenním voze s rangerem

Cena obsahuje

jiné fakultativní vstupy/aktivity & spropitné
vstup do NP Victoria $30 (na místě)
vízum do Zimbabwe $30 (na místě)
víza do Namibie po příletu na letišti za cca $70

Cena neobsahuje
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FOTO: 1. NP Chobe | 2. Mokoro (Delta Okavango) | 3. Sossusvlei | 4. Mys Dobré naděje
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01.04. – 30.06.2020. . . . . 219.990,– Kč
01.07. – 31.10.2020. . . . . 234.990,– Kč
01.11. – 20.12.2020. . . . . 204.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj od 45.800,– Kč
Minimum: 6 osob
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AFRIKA / ZAMBIE & MALAWI

Zambie – Malawi
Nenápadný kout subsaharské Afriky
láká spoustou autentických zážitků
mimo davy turistů. 

19 dní / 16 nocí EXO–411

106.990,– Kčod
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předků, kteří v této oblasti hospodařili již 
v době kamenné. Nenáročné vycházky 
v okolí masivu. 350 km (SO)

MALAWI: NP LIWONDE9
Národní park Liwonde ve stínu majestátních
baobabů je domovem největší populace
slonů v Malawi. My sem však zavítáme kvůli
na pozorování jiného druhu velkých
afrických savců – kriticky ohroženého
nosorožce dvourohého. Po dlouhých
desetiletích se park také pokouší 
o znovuosídlení lvů a gepardů. Nevšední
setkání nás čeká i v říši ptactva. NP Liwonde
je dnes prakticky jediným místem 
s početnějším výskytem pestrobarevného
papouška agapornise růžohlavého. I když jej
najdeme sporadicky i na jiných místech
jihoafrického regionu, jeho životní prostor
se díky zemědělskému využití půdy dramaticky zmenšuje. 190 km (SOV)

MALAWI: JEZERO MALAWI10
Jedno z velkých afrických jezer představuje zlatý hřeb výpravy po zemích bývalé
Rhodesie. Zhruba před 2 mil. let části Velké příkopové propadliny zaplnila voda a vytvo–
řila africká Velká jezera. Třetí nejvetší z nich je jezero Malawi. Žije zde nejvíce druhů ryb 
ze všech jezer, včetně nejméně 700 (dílem endemických) druhů vrubozubcovitých ryb. 
Po příjezdu na tropický ostrov Mumbo se zde můžete oddat relaxaci, nebo se na kajaku
seznamovat s životem pod hladinou (zdarma k zapůjčení). Místní obyvatelé jsou velmi
přátelští a pobyt v příjemné lodgi mimo jakýkoli ruch je skvělou tečkou za naším
dobrodružným výpadem do nitra černého kontinentu. 190 km (SOV)

ODLET DO PRAHY11
Snídaně, odjezd na letiště a odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY S = snídně I O = oběd I V = večeře12

Victoria Falls

South Luangwa

Lusaka

Liongwe

Zambezi canoeing

Malawi

Zambie

Zimbabwe

ODLET Z PRAHY DO LIVINGSTONE1

ZAMBIE: LIVINGSTONE2
Přílet do Livingstone, transfer do lodge, odpolední setkání před začátkem zájezdu.
Pokud čas dovolí, možnost vydat se k řece Zambezi a slavným Viktoriiným
vodopádům.

ZAMBIE: LIVINGSTONE – KAFUE RIVER3
Brzký ranní odjezd. Ve speciálním vozidle upraveném pro cestování mimo hlavní
silniční tahy (safari truck) se vydáme přes zvlněnou krajinu Miombo Hills do údolí
Zambezi a následně kousek proti proudu jednoho z přítoků – řeky Kafue. Na jejím
břehu si vychutnáme západ slunce. 505 km (SOV)

ZAMBIE: ŘEKA ZAMBEZI4
Nenáročný dvoudenní výlet v kánoích zákoutími dolního toku čtvrté nejdelší africké
řeky. Z neobyčejné perspektivy tu můžeme pozorovat přírodu, jejímž středobodem 
je životadárný veletok. Nad harmonickým soužitím všeho tvorstva a rostlinstva
starostlivě bdí Nyami Nyami – hadí duch a říční bůh kmene Tonga. Poklidný tok řeky
nás přirozeně sladí s tempem nedotčené divočiny i obyvatel vesnic na jejích březích.
Nocleh ve stanech na Ostrově sloních kostí (Elephant Bones Island). 5. den návrat
motorvým člunem do lodge. 4. den SOV I 5. den SO

ZAMBIE: LUSAKA A VELKÁ VÝCHODNÍ CESTA5
Dojezd do Lusaky, metropole Zambie, dle časových možností nakupování. Odpoledne
opět vyrazíme do přírody – přejezd po Velké východní cestě městečky, vesnicemi 
a kolem pouličních trhů, kde lze často najít nejeden skrytý poklad v podobě auten–
tických afrických suvenýrů. Pokud se Vám na tržišti zalíbí konkrétní kousek, neváhejte.
Vše je vyráběno ručně a každý kus je originál, druhý takový jinde neseženete. 
380 km (SOV)

ZAMBIE: NP SOUTH LUANGWA6
Tento nebroušený diamant mezi africkými rezervacemi je sice poněkud ve stínu
známějších oblastí, nicméně si s nimi v ničem nezadá. Najdeme tu hojnou populaci
slonů, levhartů, krokodýlů či hrochů. Krajinný vzorec parku skýtá příležitosti k pěšímu
safari, tzv. stopování zvěře, kterému se zde oddáme. Mimo klasického safari v otevře–
ném terénním voze nás čeká další hodnotný zářez na cestovatelské pažbě 
– noční safari. Při troše štěstí budeme svědky lovu některé z šelem. 480 km (SO)
Poznámka: při nepřízni počasí bude pěší safari nahrazeno safari v terénním voze.

MALAWI: KUTI7
Přejezd do Malawi, krátká návštěva hlavního města Lilongwe a následný přejezd do
rezervace Kuti. Mimo nejznámějších zástupců africké fauny zde najdeme stáda
pakoně a antilopy vrané s typickými šavlovitými rohy. 390 km (SOV)

MALAWI: MASIV MULANJE8
Den začneme návštěvou čajové plantáže s ochutnávkou lahodných místních
produktů, abychom se pak vydali podmanivou krajinou kopcovité savany k masivu
Mulanje. Nejvyšší bod tohoto skalního útvaru je se svými 3002 metry zároveň
nejvyšším bodem Malawi. Na úpatí jeho svahů byly nalezeny pozůstatky našich

leteckou přepravu včetně letištních poplatků
doprava speciálním vozidlem 4x4 (safari truck)
10x noc v lodžích v chatkách/stanových pokojích s WC/sprchou
4x noc ve stanech se standardním sdíleným sociálním zařízením 
(Kuti Reserve, přejezd do NP South Luangwa, NP Liwonde)
1x noc ve stanech s matračkami na ostrově na Zambezi,
kempování v přírodě s polním WC/sprchou
15x snídaně (7x hotel, 8x připravena na trase průvodci)
14x oběd a 7x večeře připravena na trase průvodci
1x safari jízda kánoí po dolním toku řeky Zambezi
1x safari pěší (stopování zvěře) v NP South Luangwa
2x safari (ranní nebo večerní) v otevřeném terénním voze
3x safari ve vozidle, v němž cestujete
zapůjčení kajaku (jezero Malawi)
služby 2 anglicky hovořících průvodců (ostatní termíny.)

Cena obsahuje

víza do Zambie (50,– USD/vstup), víza do Malawi $75 / osoba (na místě)
poplatek 300,– USD za vstupy do NP (úhrada v hotovosti na místě)
fakultativní vstupy a výlety; česky hov. průvodce
spropitné

Cena neobsahuje





 





























22.03. – 08.04.2020. . . . . 106.990,– Kč
05.07. – 22.07.2020* . . . 106.990,– Kč
02.08. – 19.08.2020. . . . . 106.990,– Kč
30.08. – 16.09.2020. . . . . 106.990,– Kč
13.09. – 30.09.2020. . . . . 106.990,– Kč
27.09. – 14.10.2020. . . . . 106.990,– Kč
11.10. – 28.10.2020. . . . . 106.990,– Kč
25.10. – 11.11.2020. . . . . 106.990,– Kč
08.11. – 25.11.2020* . . . 106.990,– Kč
22.11. – 09.12.2020. . . . . 106.990,– Kč

*termín s německy mluvícím průvodcem
Příplatek za jednolůžkový pokoj. . . 14.600,– Kč

Poznámky:
Cena zájezdu je vždy na zpětné potvrzení.
Vzhledem k tomu, že velká část jídel je připravována
průvodci během cesty přímo v terénu, zahrnuje
tento zájezd částečnou součinnost při některých
činnostech (např. mytí nádobí po jídle apod.).

Termíny

zájezd s plnou penzí po většinu
trasy

plavba kánoí po řece Zambezi

setkání s nosorožci dvourohými

relaxace v tropickém ráji jezera
Malawi

FOTO: 1. NP South Luangwa | 2. africký chlapec | 3. jezero Nyasa
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1. skupina max. 12 osob + 2 průvodci 
2. obrovská okna s neomezeným výhledem a možnostmi focení 
3. dvě střešní okna pro pozorování a focení
4. v sedačkách vestavěný panel s lampičkou a audio systémem 
5. lednice, uzamykatelné zavazadlové boxy 
6. nádrž umožňující ohromný dojezd & masivní markýza proti slunci a dešti
2/24 V nabíjecí stanice

Safari Truck
1. skupina max. 12 osob + 2 průvodci 
2. velká okna s neomezeným výhledem a možnostmi focení 
3. dvě střešní okna pro pozorování a focení
4. nádrž umožňující ohromný dojezd a masivní markýza proti slunci a dešti
5. kuchyňka s mrazákem a zásobami jídla / plynové hořáky / vodní tank

* Tento speciální program je připraven ve spolupráci se Sunway Safaris

Safari Truck
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AFRIKA / ZIMBABWE

14 dní / 11 nocí EXO–440

214.990,– Kčod

objevte tajná zákoutí africké
divočiny, o nichž jiní jen sní 

absolutní klid, luxus a zaroveň
neskutečné sepjetí s přírodou 

program pro náročné, kteří chtějí
alespoň na čas “zapomenout”

program, který dostane i
nejnáročnější “lovce” Velké pětky

Ztracený svět
Velké safari v Zimbabwe
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ODLET Z PRAHY1

mOcná ZAmbEZi2
Po příletu do Victoria Falls přivítání zástupcem partnerské CK, který s Vámi ověří plán aktivit. Násle-
duje transfer do hotelu, ubytování, volný program. V cca 18:30 odjezd na tradiční večeři Boma
s kulisou domorodých bubeníků (večeře formou all–you–can–eat s výjimkou nápojů).

VicTORiA FALLS: Dým, kTERý Hřmí... 3
Ráno si můžete zpestřit některou z volitelných aktivit – letem helikoptérou, procházkou se lvy či jen
opulentní snídaní a několika tempy v bazénu. Před obědem se vydejte k vodopádům – z hotelu pár
minut líné chůze. Nechoďte přímo, běžte do Victoria Falls Hotel a jeho zahrady – je úžasná. Pak k
Batoga Gorge s vyhlídkou na katarakt vodopádů a běsnící Zambezi. V Lookout Café si dejte oběd.
Pak už se nechte strhnout vodopády z mnoha nádherných vyhlídek. Odpoledne je přichystána vý-
pravná plavba po Zambezi. Ve zlaté barvě zapadajícího slunce a s drinkem něčeho tvrdšího v ruce
se oddejte pozorování zvěře a hřejivé atmosféře četných delt řeky. Vzpomeňte na českého cestova-
tele Emila Holuba, který je autorem vůbec první mapy vodopádů a jejich okolí. 

HwAngE: V ZAJETí SLOnŮ4
Ráno transfer na letiště a odlet privátním letadlem do Hwange – největší rezervace Zimbabwe.
Hwange je nedotčený, tichý a svůdný. Žije zde na 50 tisíc slonů, početná stáda buvolů, antilop a
pakoňů a šelmy, hlavně šelmy… Mezi nimi lvi, hyeny, levharti, gepardi a smečky vzácných psů
hyenovitých. V srdci rezervace vás čeká safari, odpočinek u bazénu či v baru – a na závěr dne třeba
lahev „pěkného“ jihoafrického vína a rozjímání nad žhavými uhlíky plápolajícího ohně…

JEZERO kARibA & REZERVAcE mATUSADOnA 5
Další dávka neopakovatelných vzpomínek přichází v odlehlé části NP Matusadona, kam se během
dopoledne přesunete opět privátní letadlem. Na březích obrovského jezera Kariba žije na dva mil.
krokodýlů, stovky ptačích druhů, sloni a další
tradiční zástupci africké divočiny včetně levhartů. 

mAnA POOLS: ZTRAcEný SVĚT6
Cesta vrcholí, to nejlepší na konec... Hodina letu a
jste v klenotu zimbabwské přírody – rezervaci
Mana Pools. Tohle úžasné místo není na seznamu
UNESCO náhodou. Platí za to nejlepší, co v jihoaf-
rickém regionu najdete. Luxus v nefalšované
hemingwayovské tradici, jedno z nejlepších safari,
svěží atmosféru divočiny dokonale podkreslenou
líně se plazícím tokem Zambezi, hrochy volně
procházející táborem, smečky lvů a ryzí štěstí
plynoucí z naprostého vytržení od civilizovaného
světa. Užívejte…

ODLET DO PRAHY7
Ráno odlet do Harare a následně do Prahy.

PříLET DO PRAHY8

3

1

2

13

14

Objevte utajená zákoutí “ztracené”
Afriky, o nichž jiní jen sní. Zimbabwe
Vás dostane. Je absolutní špičkou
safari černého kontinentu. Užívejte
luxusu, nechte se hýčkat, opusťte
civilizaci – alespoň na chvíli...  

leteckou přepravu Praha – Victoria Falls I Harare – Praha
letištní poplatky
letecké transfery v privátních letadlech na trase: Victoria Falls –
Hwange NP – Matusadona NP – Mana Polls NP – Harare
Victoria Falls: 2x noc v Ilala Lodge 4* se snídaní I tradiční večeři Boma 
(all–you–can–eat) s kulisou domorodých bubeníků a tanečníků (nápoje
nejsou v ceně) I plavbu po Zambezi při západu slunce (snack, nápoje 
a alkohol zdarma)
Hwange NP: 3x noc The Hide Lodge 4* I plná penze I
2x denně safari 4x4
Matusadona NP: 3x noc Changa Safari Camp 4* I plná penze I
2x denně safari 4x4
Mana Polls NP: 3x noc John’s Camp 4* I plná penze I
2x denně safari 4x4

Poznámka:
ubytování v rezervacích Hwange, Matusadona a Mana Pools v luxus-
ních stanových komplexech s plnou penzí včetně neomezené konzu-
mace nápojů s výjimkou premiových značek
safari 4x4 = safari v otevřeném terénním voze s rangerem

Cena obsahuje

vízum do Zimbabwe: $30/os (na místě)
návštěva Victoria Falls NP $30/os (na místě)
jiné fakultativní výlety
spropitné pro rangera v rámci safari ($10-15/os/den)
česky hovořícího průvodce

Cena neobsahuje
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4 -  6

7-  9

10 -12

FOTO: 1. HWANGE NP | 2. HWANGE NP | 3. pohoda v The HIde Lodge | 4. Mana Polls NP

01.05. – 30.06.2020 . . . . . 214.990,– Kč 
01.07. – 15.11.2020 . . . . . 251.990,– Kč

Minimum: 2 osoby

Období

Hwange N.P.

HarareVictoria Falls

Jižní Afrika
Mosambik

Botswana

Zimbabwe

Zambie

Matusadona N.P. Mana Pools N.P.
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Přepych 5* hotelu, prvotřídní servis,
vynikající strava. Rovos Rail již od
svého založení v roce 1989 vábí kli-

enty toužící cestovat “proti času”. Namísto
vozů a letadel nabízí klidnou a elegantní
jízdu ve dřevem obložených luxusních
kupé vlaku, jenž připomíná zlaté časy afric-
kého kontinentu z počátku 19. století. 

Je alternativní spojnicí mezi Kapským
Městem na západě země a Pretorií na vý-
chodě, která je výchozím bodem pro “ex-
pedice” do NP Kruger, ale i dále do Victoria
Falls, Namibie, Botswany, tanzánského Dar
es Salaam a konečně i egyptské Káhiry.

Rovos Rail | Pride of Africa
Mávněte kouzelným proutkem a vraťte se o 100 let zpět, kdy 

Afrikou křižovaly kouřící lokomotivy a vduchem se nesl 
rytmický takt klapajících kolejových pražců.  

EXO – 424

KAPSKÉ MĚSTO – PRETORIA 
...nebo obráceně (3 dny I 2 noci)
1. den Kapské Město – Matjiestfontein
Odjezd vlaku v 11.00. Cesta překrásnou oblas-
tí vinic, farem a horských scenérií. Před zápa-
dem slunce příjezd do Matjiesfontein a pro-
hlídka jedinečného městečka s pohnutou his-
torií obklopeného samotou pouště Karoo. 

2. den Matjiestfontein – Kimberly
Příjezd do Kimberly, středobodu diamantové-
ho šílenství. Prohlídka dolu, jenž je suveréně
největší jámou světa vykopanou holýma ruka-
ma horníků jen s použitím krompáčů a lopat. 
3. den Kimberly – Pretoria
Průjezd přes Krugersdorp s pozůstatky zla-
tých dolů a příjezd do Pretorie v cca 12.00.

PRETORIA – DURBAN
...nebo obráceně (3 dny I 2 noci)
1. den Pretoria – Elandslaagte
Odjezd vlaku v 10:00 z vlastního nádraží v Ca-
pitol Park. Oběd a večeře v jídelním voze. 

2. den Elandslaagte– Spionkop
Brzy ráno (06.00) odjezd na ranní safari do
soukromé rezervace Nambiti. Poté vlak pokra-
čuje do blízkosti Ladysmith, kde dostante na
výběr: 1/ další safari v rezervaci Spionkop
nebo 2/ prohlídka stejnojmenných bojišť, kde
se v roce 1900 uskutečnila jedna z nejkrvavěj-
ších bitev mezi Brity a Boery. 

3. den Spionkop – Durban
Vlak pokračuje příkrými stržemi k Lion River,
kde v úpatí pohoří Drakensberg navštívíme ga-
lerii Ardmore proslavenou překrásnou kerami-
kou. Pak se vlak vydá napříč úchvatným údolím
Valley of a Thousand Hills , aby v cca 16.00 do-
razil na nádraží v Durbanu ležícího u břehů 
Indického oceánu.

PRETORIA – VICTORIA FALLS 
...nebo obráceně (4 dny I 3 noci)
1. den Pretoria - Mafikeng
Odjezd vlaku v 09:30. Nejprve se vlak vydá do
Johannesburgu s artefakty a jinými pozůstatky

po intenzivní těžbě zlata. Pak cesta na sever
pokračuje do Zeerust a podél scénického po-
hoří Magaliesberg až na hranici s Botswanou
do Mafikeng. 
2. den Mafikeng – Mpopoma
Půjezd metropolí Botswany Gabarone. Cesta
pokračuje napříč zemí až do zimbabwského
Plumtree s noclehem v Mpopoma.

3. den Mpopoma  – Thompson’s Junction
Dopledne cesta podél hranice Národního par-
ku Hwange, nejvetší rezervace Zimbabwe. Po
zdolání “rovinky” o délce 114 km zastavíme v
nádraží Kennedy Siding, odkud se v cca 15.00
vydáme po stopách Velké pětky (lev, slon, lev-
hart, buvol a nosorožec) na působivé safari
v terénních vozech pořádané resortem The
Hide. Nocleh ve vlaku v Thompson’s Junction.
4. den Thompson’s Junction – Victoria Falls
Zdolání posledních 120 km cesty a v 10:00
příjezd do  Viktoriiných vodopádů, kde vedle
jedněch z nejúchvatnějších vodopádů světa
čeká řada dalších artrakcí a aktivit. 

Cena obsahuje

plou penzi ve vlaku nebo hotelech
veškeré alkoholické a jiné nápoje 
24h pokojový servis a bar
výlety s průvodcem viz příslušný itinerář
vstupy na výlety viz příslušný itinerář
služby vlakové prádelny (omezené)

Cena neobsahuje

leteckou přepravu do JAR a zpět
program před a po skončení cesty (zajistíme)
spropitné personálu vlaku
francouzské šampaňské
nákup suvenýrů a předmětů osobní spotřeby
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TRASA VLAKU termíny (prosinec 2019 - září 2020)

Kapské Město – Pretoria 7.12.I9.12.I16.12.I23.12.I28.12.I30.12.I6.1.I13.1.I20.1.I25.1.I27.1.I3.2.I10.2.I12.2.I17.2.I22.2.I24.2.I2.3.I7.3.I9.3.I14.3.I16.3.I21.3.I23.3.I30.3.I1.4.I6.4.I13.4.I20.4.I27.4.
4.5.I11.5.I18.5.I25.5.I30.5.I1.6.I8.6.I15.6.I22.6.I29.6.I6.7.I13.7.I20.7.I27.7.I3.8.I10.8.I17.8.I22.8.I24.8.I31.8.I2.9.I7.9.I14.9.I19.9.I21.9.I28.9.

Pretoria – Kapské Město 6.12.I13.12.I20.12.I25.12.I27.12.I3.1.I8.1.I10.1.I17.1.I22.1.I24.1.I31.1.I7.2.I14.2.I19.2.I21.2.I26.2.I28.2.I4.3.I6.3.I11.3.I13.3.I18.3.I20.3.I272.3.I3.4.I10.4.I17.4.I24.4.I1.5
8.5.I15.5.I22.5.I29.5.I5.6.I12.6.I19.6.I24.6.I26.6.I3.7.I10.7.I17.7.I24.7.I31.7.I7.8.I14.8.I19.8.I21.8.I28.8.I4.9.I9.9.I11.9.I16.9.I18.9.I23.9.I25.7.

Pretoria – Victoria Falls 16.1.I23.1.I30.1.I6.2.I13.2.I20.2.I27.2.I5.3.I12.3.I19.3.I26.3.I2.4.I9.4.I16.4.I23.4.I7.5.I14.5.I21.5.I11.6.I25.6.I2.7.I9.7.I16.7.I23.7.I6.8.I13.8.I20.8.I27.8.I3.9.I10.9.I17.9.I24.9.

Victoria Falls – Pretoria 19.1.I26.1.I2.2.I 9.2.I16.2.I23.2.I1.3.I8.3.I15.3.I22.3.I29.3.I5.4.I12.4.I19.4.I26.4.I3.5.I10.5.I17.5.I14.6.I28.6.I5.7.I12.7.I19.7.I26.7.I2.8.I9.8.I16.8.I23.8.I6.9.I12.9.I20.9.I27.9.

Pretoria – Durban 10.1.I7.2.I20.3.I10.4.I14.8.I25.9. 

Durban – Pretoria 13.1.I10.2.I23.3.I13.4.I17.8.I28.9. 

Kapské Město – Dar es Salaam 27.6.I26.9.

Dar es Salaam – Kapské Město 28.1.I17.3.I29.9.I13.10.

CENÍK                                                    ceny jsou uvedeny v českých korunách

TRASA VLAKU
kategorie kupé

Pulmann Suite Deluxe Suite Royal Suite
1. Kapské Město – Pretoria 36.990 54.990 72.990
2. Pretoria – Kapské Město 36.990 54.990 72.990
3. Pretoria – Victoria Falls 47.990 71.990 95.990
4. Victoria Falls – Pretoria 47.990 71.990 95.990
5. Pretoria – Durban 36.990 54.990 72.990
6. Durban – Pretoria 36.990 54.990 72.990
7. Kapské Město – Dar es Salaam 289.990 384.990 502.990
8. Dar es Salaam – Kapské Město 289.990 384.990 502.990

1) uvedené ceny vždy na osobu ve dvoulůžkovém kupé 
2) příplatek za jednolůžkové kupé trasa 1-6: + 50% z ceny příslušného kupé
3) příplatek za jednolůžkové kupé trasa 7-8: 146.990 Pulmann I 189.990 Deluxe I Royal na vyžádání

Cena zahrnuje: plnou penzi, veškeré alkoholické a jiné nápoje, 24h pokojový servis a bar, výlety s průvodcem viz příslušný 
itinerář včetně vstupného, omezené služby prádelny, vstupy na místa v rámci zahrnutých aktivit   
Cena nezahrnuje: spropitné pro personál vlaku, francouzské šampaňské, nákup suvenýrů a předmětů osobní spotřeby

Pulman Suite
Pět kupé na vagon. Plocha 7 m2, rozkládací
dvojlůžko (189x150) s koupelnou a sprchou.
Výbava: lednice, mini bar, klimatizace, trezor,
skříně, odložný prostor pro zavazadla 

Deluxe Suite
Tři kupé na vagon. Pocha 10 m2, s jedním vel-
kým (189x189) nebo dvěma oddělenými lůžky,
s obytnou částí a koupelnou se sprchou. 
Výbava: lednice, mini bar, klimatizace, trezor,
skříně, odložný prostor pro zavazadla 

Royal Suite
Dvě kupé na vagon. Plocha 16 m2 ve viktorián-
ském stylu s jedním velkým (189x189) nebo
dvěma oddělenými lůžky, obytnou částí, koupel-
nou s vanou a sprchou. Výbava: salonek, led-
nice, mini bar, klimatizace, trezor, skříně,
odložný prostor pro zavazadla 

PRETORIA – DAR ES SALAAM 
...nebo obráceně (15 dní I 14 nocí)
1. den Kapské Město – Matjiestfontein
Odjezd v 11.00. Cesta překrásnou oblastí vinic, fa-
rem a horských scenérií. Před západem slunce pří-
jezd do Matjiesfontein a prohlídka unikátního měs-

tečka s pohnutou historií obklopeného samotou
pouště Karoo. 
2. den Matjiestfontein – Kimberly
V Kimberly, středobodu diamantového šílenství, pro-
hlídka dolu – největší jámy světa vykopané  rukama
horníků s použitím krompáčů a lopat. 
3. den Kimberly – Pretoria
Průjezd přes Krugersdorp s pozůstatky zlatých dolů
a příjezd do Pretorie v cca 12.00.

4. den Pretoria – Madikwe GR
V 11.00 v Zeerust přejezd do TAU Game Lodge v
soukromé rezervaci Madikwe. Odpolední safari v te-
rénních vozech s rangerem (cca 3h).
5. den Madikwe GR
Raní a odpolední safari. Během dne relaxace u ba-
zénu, případně jiné fakultativní aktivity.
6. den Madikwe 
Ráno safari s rangerem. V  09.30 transfer do vlaku.
Překročení botswanské hranice, průjezd Gabarone a
cesta do zimbabwského Plumtree. 
7. den Plumtree – Thompson’s Junctions
Cestu podél Hwange NP zpestří výklad historika. Mi-
neme městečka Gwaai a Dete, kde lze podél tratě
spatřit slony či jiná divoká zvířata. 
8. den Thompson’s Junctions – Victoria Falls 
Ve 12.00 příjezd na nádraží ve Victoria Falls,  ubyto-
vání v  hotelu. V 16.00 odjezd na plavbu po Zambezi.
Po západu slunce večeře v restauraci Jungle Junction.
9. den Victoria Falls 
Dnes zažijte jednu z mnoha aktivit: návštěvu vodo-
pádů, let, procházku se lvy, golf či výlet na slonech
(vše fakult). V 16.00 odjezd přes impozantní most do
zambijského Livingstonu. 
10. den Victoria Falls – Lusaka
Den ve vlaku ozvláštní další výklad historika a také
přejezd 447m dlouhého mostu Kafue.
11. den Lusaka – Kasama 
Cesta přes Serenje a Mpika během noci do Kasama.
12. den Kasama – Chisimba Falls
V 08.00 transfer na ranní prohlídku vodopádů Chi-
simba Falls. V 11.00 odjezd směr Tanzánie.
13. den Rift Valley – Mlimba
V 09.00 příjezd do Makambako s možností prohlídky
(dle času). V 10.30 odjezd do  Mlimba. Údolím Rift-

cesta vstříc pohoří Udzungwa s  tunely, viadukty a
ostrými serpetninami.
14. den Rift Valley – Gwata 
Návštěva rezervace Selous Reserve (dle času) Pak
odjezd do Gwata.
15. den Gwata – Dar es Salaam 
V 06.30 odjezd z Gwata na východ k pobřeží
oceánu. V cca 10.00 příjezd do Dar es Salaam a
ukončení této epické vlakové cesty. 

Další možné cesty

Namibia (10 dní/9 nocí)
Pretoria – Pilanesberg NP – Sun City –
Durban – Hluhluwe – Swaziland – Kruger 

African Golf Collage (10 dní/9 nocí)
Golf: Leopard Creek, Durban Zimbali, 
Humewood, Ernie Els Oubaai Club, Fancourt
Safari: Kruger NP, Hluhluwe, Addo Elephant NP

Golf Safari (10 dní/9 nocí)
Golf: Leopard Creek, Royal Swazi, Durban Zim-
bali, Champagne Resort a Sun City Lost City
Safari: Pilanesberg, Kruger, Mkhaya, 

Cape Town – Káhira (28 dní/27 nocí)

Privátní pronájem vlaku
Cena výše uvedených produků na vyžádání.

Program před/po cestě
Na vyžádání připravíme jakýkoli individuální 
program, který by předcházel či naopak nava-
zoval na zvolený vlakový program. Rovněž zaji-
stíme služby agl. nebo čes. hovořícího průvodce. 

Vízová povinnost

Botswana: vízová povinnost není
JAR: pro občany ČR vízová povinnost není
Namibie: víza nutné zajistit předem 
Tanzánie: víza získáte na hranici
Svazijsko: víza získáte na hranici
Zambie: víza získáte na hranici
Zimbabwe: víza získáte na hranici

35
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ubytování v kupé kategorie GOLD zahrnuje snídaně 
a večeře (bez nápojů), 2x oběd
výlety dané programem zájezdu včetně vstupů 
do národních parků a rezervací
prohlídka Victoria Falls
plavba po Zambezi

Poznámka: věkový limit 10 let

Cena obsahuje

leteckou přepravu (zajistí CK na vyžádání)
transfery do/z vlaku před/po programu 
program před/po cestě vlakem včetně noclehu 
ve Victoria Falls po příjezdu vlaku
vízum do Mosambiku $50-60 (na místě)
vízum do Zimbabwe $30 (na místě)
fakultativní výlety/aktivity nad rámec programu 
obědy mimo vlak, spropitné
česky hovořícího průvodce

Cena neobsahuje

























PRETORIA – SOWETO
Transfer do Rovos Rail Station. Prohlídka „města Jakarand“
Pretorie s návštěvou Church Square, Union Buildings 
a Voortrekker Monument. Odjezd do předměstí Soweto,
kde se v 70. letech minulého století začal psát příběh
pádu apartheidu. Odjezd vlaku do Nelspruit, nocleh.

PANORAMA ROUTE
Putování pohořím (vozy) Drakensberg. Navštěva Pilgrim’s
Rest, Božského okna, Bourke’s Luck Pathols a nakonec i
Three Rondavel’s s výhledy na třetí největší kaňon světa
Blyde River Canyon. Odjezd do Malelane, nocleh.

SAFARI V KRUGER NP
Safari v Kruger NP, domova velké africké pětky – tedy lva,
slona, nosorožce, buvola a levharta. Nocleh ve vlaku.

MOZAMBIK – MAPUTO
Portugalský živel a noční život na břehu Indického oceánu  –
takové je Maputo. Návštěva nádraží, navrženého Eiffelem,
budovy Casa do Ferro – stavby složené z kovových částí.
Promenáda s restauracemi nabízí mořskou kuchyni v afro-
portugalském stylu. Odjezd do Mpaka, nocleh ve vlaku.

SVAZIJSKÉ KRÁLOVSTVÍ
Cestou do Manzini (vozy) vychutnáme výhledy na údolí
Ezulwini a protékající řeku Komati. Navštívíme i metropoli
Mbabane a Ngwenya Glass Factory s výrobky šikovných
sklářů. Návrat, odjezd směr Klaserie, nocleh ve vlaku.

SAFARI V KAPAMA GR                                                                                                                    
Ráno safari v rezervaci Kapama, návštěva stanice pro od-
chov psů divokých a gepardů. Odjezd směr Tzaneen, pře-
zdívanému “tropická zahrada” Limpopo. Nocleh ve vlaku.

ZIMBABWE
Přejezd do zimbabwského Rutenge.

GREAT ZIMBABWE RUINS
Záhadný původ 700 let staré, po egyptských pyramidách
největší kamenné stavby Afriky, je přisuzován Féničanům
či Římanům Během návštěvy ucítíte magické opojení kle-
notu seznamu světového dědictví organizace UNESCO.
Odjezd do Somabhula, nocleh ve vlaku.

ANTELOPE PARK
Návštěva unikátní rezervace Antelope Park, kde lze vybí-
rat z řady volitelných aktivit: klasického safari ve 4x4, safa-
ri na koňském či sloním hřbetu, plavby v kanoích či pozo-
rování ptáků. Odjezd do Bulawaya, nocleh ve vlaku.

MATOBO NP 
Výprava do NP Matobo, ráje divokých zvířat a vzácných je-
skynních maleb (UNESCO). Podnikneme výstup na žulový
vrch Malindidzimu, který si legendární kolonizátor a zakla-
datel státu Rhodesie (dnes Zimbabwe) C.J. Rhodes vybral
za místo posledního odpočinku. Odměnou bude dech
beroucí výhled. Odjezd do Dete, nocleh ve vlaku.

SAFARI V HWANGE NP 
Celodenní safari v NP Hwange, rezervace s největší popu-
lací buvolů a slonů v Zimbabwe. Odjezd do Thompson’s
Junction, nocleh ve vlaku.

VICTORIA FALLS
„Voda stoupající vzhůru", objevitel D. Livigstone byl jimi
ohromen. Ano! Viktoriiny vodopády! Po příjezdu přechod
do Victoria Falls Hotel, následuje pěší výlet k vodopádům.
Odpoledne  plavba po řece Zambezi, kde se ve zlaté bar-
vě zapadajícího slunce  oddáte kouzlu mocné řeky. Ná-
vrat do hotelu – konec programu.

Hotel ve Victoria Falls není v ceně! 

CK na vyžádání zajistí leteckou přepravu, ubytování 
i program před a po skončení cesty vlakem.
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02.01. – 13.01.2020. . . . . 132.990,– Kč
20.02. – 02.03.2020. . . . . 132.990,– Kč
16.04. – 27.04.2020. . . . . 132.990,– Kč
11.06. – 22.06.2020. . . . . 132.990,– Kč
06.08. – 17.08.2020. . . . . 132.990,– Kč
22.10. – 02.11.2020. . . . . 132.990,– Kč

Příplatek za kupé EMERALD . . . . . 31.990,– Kč

Příplatek za sgl v GOLD. . . . . . . . . . 54.890,– Kč
Příplatek za sgl v EMERALD . . . . . . 68.690,– Kč

Oba typy kupé jsou klimatizovány

Období

Legendárním vlakem čtyřmi
státy afrického kontinentu. 
Strhující kombinace jízdy a vý-
prav za atrakcemi, kulturou a di-
vočinou exotického jihu Afriky.

AFRIKA / JAR & ZIMBABWE & MOZAMBIK

FOTO: 1. Shongololo Express, vyhlídka na konci vlaku

Shongololo Express
The Southern Cross

132.990,– Kč
12 dní / 11 nocí EXO-425

od

Hwange N.P.
Victoria Falls

Bulawayo

Somabhula

Johannesburg

Rutenge

Nelspruit
Pretoria

Musina

Kruger N.P.

Komatipoort
Maputo

Mpaka

Zimbabwe

Mosambik
Botswana

Svazijsko

Jižní
Afrika

Zambie
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Na skok do Namibie
5 dní / 4 noci EXO-433

Wonderland
17 dní / 16 nocí EXO-434

Tents & Tracks
22 dní / 21 nocí EXO-435

Kapské Město – Windhoek – Sossusvlei
Poslední (odletový) den zájezdu do JAR EXO 400 nebo
405 následuje transfer na letiště v Kapkém Městě, odlet
do Windhoeku. Přivítání na letišti česky nebo anglicky
hovořícím průvodcem. Následuje odjezd do Sesriem. 
Ubytování, nocleh. I 450 km 
Sossusvlei – Deadvlei 
Ještě před úsvitem se vydáme do jednoho z nejpozo-
ruhodnějších míst Namibie – Sossusvlei & Dead Vlei. V
závěru nám pomůže terénní vůz, bez něhož bychom
stěží překonali poslední úsek hlubokého písku. Okouzlující
bílá pánev obklopená věkovitými stromy Camelthorn s
impozantními oranžovými dunami je pastvou pro oči.
Tady končí pouť voda řeky Tsauchab, která nedokáže
vzdorovat pásu nenasytných písečných dun a nikdy tak

nedosáhne oceánu. Ranní měkké světlo a scenérie
Sossusvlei platí za zázrak. I 120 km
Namib – Swakopmund
Dnes si vychutnáme drsnou, neuchopitelnou a ne-
smírně rozmanitou nádheru Namibijské pouště. Cestou
do Swakompund zastávka v Solitaire, pak překročíme
obratník Kozoroha a zastavíme v kaňonu Kuiseb, jenž
jako mohutná překážka brání písečným vlnám v cestě
dál k severu. Po příjezdu do Swakopmundu prohlídka
půvabného přímořského města, které Vám ryze ně-
meckým duchem připomene dobu koloniální rozpí-
navosti. Ubytování, nocleh. I 350 km 
Walvis Bay – Swakopmund 
Ráno lze fakultativně absolvovat výpravnou plavbu
v zátoce Walvis Bay s pozorováním tuleňů, delfínů 

a mnoha mořských ptáků a v dopoledním slunci si vy-
chutnat čerstvé ústřice a víno. Po návratu do Swa-
kopmundu přezdívanému spící kráska můžete odpo-
čívat, zajít na tržiště, „courat“ se u moře, navštívit ně-
kterou z vynikajícíh restaurací či jen tak zajít na pivo
jako někde v bavorském městečku. I 0 km
Walvis Bay – Kapské Město
Transfer na letiště a odlet do Prahy s přestupem 
v Kapském Městě nebo Windhoek. 
Přílet do Prahy

Přílet do Windhoek
Po příletu do Windhoeku půjčení vozu SUV či 4x4,
ubytování. I 50 km
Kalahari Desert 
Cesta na jih k rudým dunám pouště Kalahari. Ces-
tou pozorování zvěře. Ubytování. I 260 km
Fish River Canyon 
Přejezd k druhému největšímu kaňonu světa a jeho
prohlídka. Cestou návštěva háje neuvěřitelně pů-
vabných stromů quiver trees. I 470 km
Luderitz
Přejezd do přímořského Luderitzu, kde v roce 1488
přistál objevitel B. Diaz. Prohlídka města a návštěva
Diaz Point s majákem a plameňáky. I 420 km
Kolmanskop
Dopoledne návštěva magického městečka duchů
Kolmanskop, kde v roce 1908 vypukla diamantová
horečka. Pak prohlídka Luderitz. I 270 km

Sossusvlei
Cesta do Sossusvlei a Deadvlei. Okouzlující bílá
pánev obklopená věkovitými stromy Camelthorn
a impozantními oranžovými dunami je pastvou pro
oči. Tady končí pouť voda řeky Tsauchab, která ne-
dokáže vzdorovat pásu nenasytných písečných dun
a nikdy tak nedosáhne oceánu.I 240 km
Swakopmund
Cesta drsnou krajinou pouště Namib přes  Solitaire,
obratník Kozoroha a Kuiseb Canyon do přímořského
a docela německého městečka Swakopmund. Pro-
hlídka města včetně Walvis Bay a rozervanou kraji-
nou Moon Landscape. I 350 km
Erongo Range 
Cesta podél půvabného pohoří Erongo k jedné 
z ikon Namibie – žulové hoře Spitzkoppe, která jako
rudý maják v moři písku ční k horizontu. Cestou mož-
nost návštěvy vesnice Sanů (Křováci). I 340 km       

Damaraland 
Návštěva Twyfelfontein se 2 500 skalními malbami 
a dále i zkamenělého lesa Petrified Forest a Da-
mara Living Museum. I 340 km
Himba  & Etosha NP
Přesun do osady kmene Himba s proslulými krasavi-
cemi, jež skrývají své půvaby jen koženými sukénkami
a „myjí“ se kouřem kadidel. I 210 km
Etosha NP 
Konečně! Pro domorodce Místo přeludů, pro nás
Etosha. Safari umocní pestrá krajina, solné pánve
a četná napajedla s nosorožci, žirafami, slony, lvy,
stády zeber a mnoha druhy ptáků. I 300 km
Centrální Namibie 
Cestou do Windhoek návšteva Hoba Meteorit. I 380 km
Windhoek
Příjezd do Windhoek, konec programu. I 275 km

Přílet do Windhoek
Po příletu do Windhoeku půjčení vozu SUV či 4x4, uby-
tování. I 50 km
Kalahari Desert 
Cesta na jih k rudým dunám pouště Kalahari. Cestou
pozorování zvěře, ubytování. I 260 km 
Fish River Canyon 
Přejezd k druhému největšímu kaňonu světa a jeho pro-
hlídka. Cestou návštěva háje quiver trees. I 430 km
Luderitz & Aus
Přejezd do přímořského Luderitzu, kde v roce 1488
přistál objevitel B. Diaz. Prohlídka města a návštěva
Diaz Point s majákem a plameňáky. Návštěva magic-
kého městečka duchů Kolmanskop, kde v roce 1908
vypukla diamantová horečka. I 320 km
Naukluft Mountains
Cesta do jednoho z nejstrmějších pohoří země, pro-
hlídka. I 380 km
Sossusvlei
Ještě před úsvitem se vydáme do jednoho z nejpozoru-
hodnějších míst Namibie – Sossusvlei & Dead Vlei. 
V závěru nám pomohou terénní vozy, bez nichž bychom

stěží překonali poslední úsek hlubokého písku. Okouzlující
bílá pánev obklopená věkovitými stromy Camelthorn
a impozantními oranžovými dunami je pastvou pro oči.
Tady končí pouť voda řeky Tsauchab, která nedokáže
vzdorovat pásu nenasytných písečných dun 
a nikdy tak nedosáhne oceánu. Ranní měkké světlo 
a scenérie Sossusvlei platí za zázrak. I 240 km
Swakopmund
Cesta drsnou krajinou pouště Namib přes  Solitaire, ob-
ratník Kozoroha a Kuiseb Canyon do přímořského a do-
cela německého městečka Swakopmund. Prohlídka
města včetně Walvis Bay a Moon Landscape. I 340 km
Damaraland
Cape Cross s kolonií lachtanů, možnost sledování zvěře
v otevřené krajině a návštěva pohoří Burnt.
I 450 km
Kaokeveld
Přejezd krajinou baobabů na sever země. Návštěva
Twyfelfontein se 2500 malbami a také Petrified Forest
a Damara Living Museum. I 340 km
Epupa Falls
Přejezd na sever a druhý den prohlídka nádherných

vodopádů Epupa Falls, případně návštěva některé 
z vesnic kmene Himba. I 320 km
Damaraland
Přejezd do východní části pohoří Damaraland. 
I 450 km
Etosha NP 
Pro domorodce Místo přeludů či Země suché vody, pro
nás NP Etosha. Blízká setkání s divokými zvířaty 
v jedné z nejunikátnějších rezervací Afriky umocní pestrá
krajina, nekonečné solné pánve a četná napajedla 
s nosorožci, žirafami, slony, lvy, stády zeber a mnoha
druhy ptáků. I 190 km
Waterberg Plateau
Návštěva jezera Otjiko a překrásného pohoří Waterberg.
I 380 km
Windhoek
Odpoledne dojezd do Windhoeku, ubytování v hotelu,
případná prohlídka města. I 250 km
Konec programu
Odjezd na letiště, vrácení vozu, konec programu.
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CENÍK                                                             ceny jsou uvedeny v českých korunách

TRASA EXO 433 (5 dnů I 4 noci) EXO 434 (17 dnů I 16 nocí) EXO 435 (23 dnů I 22nocí)

kategorie 01.01.-31.10. 01.01.-30.06. 01.07.-31.10. 01.01.-30.06. 01.07.-31.10.

classic (3*) 46.990 54.990 59.990 /

superior (4*) na vyžádání 95.990 103.990 /

farmy / 55.990 61.990 /

stany / / 64.990 72.990

1) uvedené ceny vždy na osobu ve dvoulůžkovém pokoji
2) příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání
3) program 433 pouze jako prodloužení z Kapského Města či k zájezdům do JAR EXO 400 a 405 str. 6. a 8.

Pronájem vozu u programu 433 zahrnuje: 
pronájem vozu Toyota RAV 4x4 (či podobný) pro 2 osoby I neomezené km I autorizovaný řidič navíc I daně I GPS
Program Classic MAX včetně Collision Damage a Theft waiver – neboli nulová spoluúčast při nehodě či zcizení vozu.  

Pronájem vozu nezahrnuje: 
jiné náklady spjaté s provozem vozu (benzin, mýtné, parkovné atd.) I contract fee (cca R50-100) I poplatek za jednosměrnou výpůjčku

Namibie
Programy pro individuální cestovatele

14 -15

13 -14

15 -16

18 -20

10 -11

7 - 8

2 - 4

3 - 4

8 - 9

5 - 6

9 -10

AFRIKA / NAMIBIE

Windhoek

Sossusvlei

Swakopmund
Walvis Bay

Cape Town

Windhoek

Mariental

KeetmanshopFish River Canyon

Otjikango

Sossusvlei

Luderitz Aus

Khorixas

Namutoni
Tsumeb

Etosha N.P.

Walvis Bay

Swakopmund

Windhoek

Mariental

KeetmanshopFish River Canyon

Otjikango

Sossusvlei

Aus

Epupa Falls

Namutoni
Tsumeb

Etosha N.P.

Walvis Bay

Swakopmund

Cena obsahuje
• mapy, seznam doporučených míst a fakult. výletů

EXO 433
• leteckou přepravu z/do Kapského města (prodloužení k EXO 400 a 405) 
• 2x noc Sesriem I 2x noc Swakopmund I 4x snídaně I 2x večeře 
• transfery s angl. hov. průvodcem, vstupy do NP, pitná voda v rámci transfer

EXO 434
• pronájem vozu 4x4 (Toyota RAV 4x4) v programu Classic Max
• 16x noc kategorie Classic (3*) I 16x snídaně I 1x večeře
• 16x noc kategorie Superior (4*) I 16x snídaně I 13x večeře
• 16x noc kategorie Guestfarms/farmy (3-4*) I 16x snídaně I 6x večeře

EXO 435
• 17x noc v kempech bez snídaně I 5x lodge se snídaní
• vůz 4x4 Ford Ranger/Toyota Hilux (manuál) v programu Super Cover se střešní nad-
stavbou a stanem/stany I lednice I spacáky I polštáře I kuchyň + výbava I vařič I stůl s
křesílky I sprcha atd.

Cena neobsahuje
• leteckou přepravu z/do Namibie (vyjma 433), vízum na místě (cca $70) 
• stravování jinak než uvedeno I benzín, mýtné, parkovné 
• služby delegáta (vyjma 433) I spropitné I vstupy do národních parků (vyjma 433)
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ODLET DO MOZAMBIKU1
Odlet z Prahy nebo Cape Town (v případě prodloužení k zá-
jezdu 400 či 405) do Pemba/Vilanculos dle resortu. Po příletu
transfer (vůz/člun/vrtulník) dle zvoleného resortu. 

POBYT2
Pobyt v resortu dle vlastního výběru. Možnost fakultativních
výle tů a řady sportovních a relaxačních aktivit. Doporučujeme
okusit potápění s výstrojí mezi korálovými atoly či jen  nená-
ročné šnorchlování v průzračných vodách oceánu či jiné akti-
vity: surfing, parasailing, vodní lyžování či rybolov.

ODLET Z MOSAMBIKU / PŘÍLET DO PRAHY3
Transfer na letiště, odlet do Johannesburgu a dále do Evropy
s příletem do Prahy následující den.

AFRIKA / MOZAMBIK

10 (8) dní / 7 nocí EXO–426

54.990,– Kčod

leteckou přepravu a letištní taxy
transfery letiště – hotel – letiště
3x noc v safari lodge dle výběru
4x nocleh v AsDunas Lodge

Cena obsahuje

fakultativní výlety
služby českého průvodce
vízum do Mosambiku $60 (na místě)

Poznámka
na vyžádání zpracujeme nabídku dle
vlastního přání klienta 

Cena neobsahuje















8 

Vstupní formality: vízum lze vyřídit po příletu přímo na letišti za  cca $50/osoba. 
Očkování a prevence: doporučená je pouze prevence proti malárii  Lze rovněž doporučit
očkování proti tetanu a hepatitidě A/B.
Jazyk: úředním jazykem je portugalština, v resortech se domluvíte anglicky.
Časový posun: + 1 hodina proti středoevropskému času.
Elektrické napětí: 220 V/50 Hz, zásuvky mají odlišný tvar; v hotelech sice bývají i zásuvky
evropského typu, nelze však na to spoléhat. Doporučujeme opatřit si redukci.

Měna: 1nový metical (MZN) l = 100 centavů, $1= cca 60 MZN, 1EUR = cca 70 MTN. Hotely
přijímají embosované platební karty, jihoafrický rand je rovněž široce akceptován .
Nákupy: oblíbené suvenýry jsou především umělecké předměty a oblečení. V hotelových
obchodech bývají pevné ceny, všude jinde lze smlouvat.
Sportovní aktivity: vodní sporty, plážové sporty, prvotřídní potápění i šnorchlování.
Průvodce: pobyty v Mosambiku jsou individuální, asistence pak v anglickém jazyce. Český
delegát není v Mosambiku přítomen ani k dispozici.

Mosambik leží v jihovýchodní  Africe na březích Indického
oceánu.  Země s ohromným relaxačne pobytovým potenciálem
nabízí prvotřídní oceán a pláže, špičkové potápění, vodní aktivity,
exkluzivní ubytování, jedinečnou kuchyni a přátelskou 
atmosféru. Je vhodný jako samostatná destinace a snadno
kombinovatelný se zájezdy do Jižní Afriky. 

Důležité informace

MOSAMBIK

3 -

10 9 -

Pobyt 
u oceánu

2 1 -
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VYBAVENÍ restaurace, terasa, bar, čítárna, patio, 2x bazén, slunečníky,
lehátka, welness a masáže (zdarma), wi-fi na každém pokoji, activity desk,
prádelna. 

AktIVItY (k dokoupení na místě) – šnorchlování v rezervaci Bazaruto
Archipelago, potápění, rybaření, jízda na koních, pozorování velryb,
kitesurfing, kánoe, pěší turistika...

VYBAVENÍ pokojE (safari tent s výhledem na oceán), vlastní bazén 
a terasa, přístup k oceánu cca 3-5 min, trezor, ventilátor, koupelna a sprcha,
moskytiéra, skříň/šatna, wi-fi. 

ALL INCLUsIVE zahrnuje plnou penzi včetně nápojů i alkoholických.

AsDunas Lodge
MOSAMBIK - VILANCULOS

Exkluzivní resort 30 min od letiště ve Vilanculos pro max. 12 osob 
s luxusními safari stany s vlastním bazénem a plnou penzí, ležící
přímo u nekonečně opuštěných pláží Indického oceánu.

HHHH

VYBAVENÍ 44 plážových bungalovů a vil , restaurace, bary, bazény, lázně,
kosmetický salon, internet. 

ZáBAVA A spoRt rybolov, potápění, šnorchlování, vodní lyžování, kajaky,
plážové hry (volejbal), výlety po okolí, plavby na plachetnicích

VYBAVENÍ pokojů koupelna a WC, venkovní sprcha, šatna, terasa,
klimatizace, moskytiéra, minibar, satelitní TV, trezor, telefon, vysoušeč
vlasů, kávovar.  

ALL INCLUsIVE zahrnuje plnou penzi včetně nápojů, čaj/káva a sportovní
aktivity jako šnorchlování, kajak, surf, šlapadla, rybolov, apod.

Anantara Bazaruto Island Resort
MOSAMBIK – BAZARUTO ISLAND

Elegantní resort na souostroví Bazaruto je obklopen palmami,
sněhobílými plážemi. Vedle aktivního odpočinku nabízí ostrov
špičkové podmínky pro potápění a rybaření.

HHHH

VYBAVENÍ restaurace s terasou, bar, čítárna, bazén, sportovní prostory 

ZáBAVA A spoRt rybolov, potápění, šnorchlování, vodní lyžování, kajaky,
plážový volejbal

VYBAVENÍ pokojů mimo jiné 24 bungalovů max. 10 m od pláže, koupelna
(vana s výhledem na moře), venkovní sprcha, veranda s bazénkem, houpací
síť/visutá lůžka, moskytiéra, klimatizace, minibar, satelitní TV, vysoušeč vlasů, 
trezor, kávovar

ALL INCLUsIVE zahrnuje plnou penzi včetně nápojů, čaj/káva a sportovní
aktivity jako šnorchlování, kajak, surf, šlapadla, rybolov, apod.

* Děti do 12 let nelze ubytovat

Medjumbe Island
QUIRIMBAS ARCHIPELAGO

Ostrov (800 x 350 m), který je zároveň resortem, leží v souostroví
Quirimbas u severního pobřeží Mosambiku.

HHHHH

AsDunas Lodge ***+ plná penze

*PRG        *CPT

19.12.- 10.01.20 75.990,- / 59.990,-
01.03.- 31.07.20 70.990,- / 54.990,-
01.08.- 31.08.20          75.990,- / 59.990,-
01.09.- 18.12.20          70.990,- / 54.990,-

Příplatek za jednolůžkový pokoj 18-21.000,- 

Transfer Vilanculos – resort a zpět ve voze

Anantara  Bazaruto Resort **** plná penze

*PRG         *CPT

01.02.- 31.07.20 142.990,- / 123.990,-
01.08.- 31.08.20 174.990,- / 156.990,-
01.09.- 20.12.20         142.990,- / 123.990,-

Příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání

Transfer Pemba – resort a zpět ve vrtulníku

Medjumbe Island Resort ***** plná penze

*PRG         *CPT

01.02.- 31.07.20 148.990,- / 129.990,-
01.08.- 31.08.20 180.990,- / 162.990,-
01.09.- 20.12.20         148.990,- / 129.990,-

Příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání

Transfer Vilanculos – resort a zpět ve vrtulníku

*PRG = odlet z Prahy   *CPT = odlet z Cape Town v případě prodloužení zájezdu do JAR EXO 400 a 405
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leteckou přepravu z Prahy či Cape Town (v případě pro-
dloužení zájezdu do JAR)
letištní poplatky
veškeré transfery včetně leteckých
3x noc ve 4* safari resortu v JAR s plnou penzí (vyjma
nápojů) & 2x denně safari 4x4 s rangerem
konzervační poplatky (vstupy) v NP Kruger
4x noc s plnou penzí v AsDunas Lodge 3+*

Cena obsahuje

vízum do Mosambiku $60 (na místě)
fakultativní aktivity
spropitné

Poznámka
program lze kombinovat se zájezdy EXO 400 & 405
str. 6 a 8, pobytem v Kapském Městě. Na vyžádní
provedem úpravu programu dle přání klienta.

Cena neobsahuje









 









ODLET Z PRAHY1
Odlet z Prahy do Johannesburgu.

NP KRUGER2
Přílet do Johannesburg z Prahy či Kapského Města (v pří-
padě prodloužení zájezdu do JAR) a navazující odlet do
Nelspruit/Skukuza, městeček ležících v těsném dosahu či
přímo v Národním parku Kruger. Následuje pozemní
transfer do vybraného resortu v NP Kruger či privátní
rezervace Timbavati ležící v rámci jeho území. Ubytování,
v podvečer safari v terenním voze s rangerem, nocleh.

SAFARI V NP KRUGER3
Pobyt v pravé africké buši skýtá všechny výhody ryze
soukromé rezervace. Individuální péči rangera, detailní
poznání divočiny, komfort ubytování, dob rodružná puto-
vání za divokou zvěří a stopování „Velké pětky“ – čili lva,
levharta, buvola, slona a nosorožce. Program se skládá 
z ranního safari, snídaně, návratu na základnu, odpočinku
a oběda. Odpoledne relaxují návštěvníci u bazénu, případ-
ně si pobyt zpříjemňují lehkým drinkem. Lze také vyrazit na
pěší průzkum buše - pochopitelně jen v doprovodu ozbro-
jeného rangera. Odpolední čaj pak následuje další výprava
do divočiny s rangerem spojená s drinkem při západu slu-
nce a stopování zvěře se světlometem. Po návratu násle-
duje večeře a volný program většinou se sklenkou
dobrého vína a v okolí táborového ohniště tzv. Boma.

JAR – MOSAMBIK – MAPUTO4
Brzy ráno pozemní transfer na letiště v Nelspurit nebo
Skukuza (uvniř Kruger NP), odlet via Johannesburg (v
případě Simbavati) do Vilanculos. Transfer do hotelu,
pobyt u oceánu.

POBYT V MOSAMBIKU
Pobyt v resortu s plnou penzí s mimořádnými podmín-
kami pro koupání, rybaření, potápění či šnorchlování 
a možností čerpat řadu dalších doplňkových sportovně
relaxačních aktivit jako jízdu na koni, kitesurfing, pěší
turistiku apod.. 

ODLET DO PRAHY5
Transfer na letiště ve Vilanculos. Odlet do Johannesburgu
a návazně do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY6
Přílet do Prahy 

1

2

5

10

9

Jock Safari Lodge & AsDunas Lodge

*PRG             *CPT
21.12.- 10.01.20. . . 134.990,- / 108.990,-
01.03.- 31.03.20. . . 129.990,- / 103.990,- 
01.04.- 30.04.20. . . 124.990,- /   98.990,- 
01.05.- 31.07.20 . . . 122.990,- /   96.990,-
01.08.- 31.08.20. . . 131.990,- / 105.990,-
01.09.- 30.11.20. . . 128.990,- / 102.990,-

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . . . . na vyžádání

Simbavati Hilltop & AsDunas Lodge

*PRG             *CPT
19.12.- 10.01.20 . . . . 121.990,- / 94.990,-
01.03.- 31.07.20 . . . . 118.990,- / 91.990,-
01.08.- 31.08.20 . . . . 121.990,- / 94.990,-
01.09.- 18.12.20 . . . . 118.990,- / 91.990,-

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . . . . na vyžádání

*PRG = odlet z Prahy 
*CPT= odlet z Cape Town v případě prodloužení 
zájezdu do JAR EXO 400 a 405

Období

Safari v rezervacích Jižní Afriky 
a pobyt u Indického oceánu v
Mosambiku v luxusní kombinaci
ubytování, špičkových služeb 
a komorní atmosféry.

Mosambik 
Safari a pobyt u oceánu

91.990,– Kč
10 (8) dní / 7 nocí EXO-427

od

AFRIKA / MOZAMBIK

FOTO: 1. Mosambik | 2. NP Kruger

3 - 4

6 - 8
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A

B

AsDunas Lodge
MOSAMBIK – VILANCULOS

HHHH

Jock Safari Lodge
KRUGER NATIONAL PARK

HHHH

&

AsDunas Lodge
MOSAMBIK – VILANCULOS

HHHH

Simbavati Hilltop Lodge
TIMBAVATI GAME RESERVE

HHHH

&

Varianty ubytování

VYBAVENÍ pokoje s výhledem a částečným výhledem na oceán, plážové vily 
a rodinné vily, terasy, 2x restaurace, 2x bar, bazén, suvenýry, prádelna, spa,
masáže, wi-fi k dispozici v oblasti recepce. 

přístup k moři 30 sek až 2 min dle ubytování

STRAVA/AKTIVITY plná penze (vyjma nápojů), čaj/káva/voda, potápění,
šnorchlování, rybaření (i z člunu), pozorování ptáků, kajaky, procházky po
dunách, návštěva místní vesnice.

POKOJE dle typu s privátním či sdíleným bazénem, klimatizace, minibar, fén,
větrák, koupelna/wc, trezor, moskytiéra

Jock Safari Lodge
KRUGER NATIONAL PARK

Resort pro náročnou klientelu ve zcela odloučené části na 
jihozápadu narodního parku Kruger.

HHHH

VYBAVENÍ 8 luxusních safari stanů, rozlehlá terasa pro pozorování zvěře,
restaurace, bar, bazén, suvenýry, prádelna, wi-fi k dispozici v recepci,
platební karty akceptovány.  

STRAVA/AKTIVITY plná penze (vyjma nápojů), čaj/káva, ranní a odpolední
safari v otevřených terénních vozech s rangerem.

POKOJE klimatizace, minibar, fén, moskytiéra, koupelna/wc & venkovní
sprcha, elektricky vytápěné deky, terasa, lednice, trezor 

* Pouze děti starší 12-ti let

Simbavati Hilltop Lodge
TIMBAVATI GAME RESERVE

Luxusní lodge ležící v samém srdci přírodní rezervace Timba-
vati. Rezervace je domovem bílých lvů a nabízí na 12 000 
hektarech autentické a nezapomenutelné africké safari.

HHHH

VYBAVENÍ restaurace, terasa, bar, čítárna, patio, 2x bazén, slunečníky,
lehátka, welness a masáže (zdarma), wi-fi na každém pokoji, activity desk,
prádelna. 

AKTIVITY (k dokoupení na místě) – šnorchlování v rezervaci Bazaruto
Archipelago, potápění, rybaření, jízda na koních, pozorování velryb,
kitesurfing, kánoe, pěší turistika...

VYBAVENÍ POKOJE (safari tent s výhledem na oceán), vlastní bazén 
a terasa, přístup k oceánu cca 3-5 min, trezor, ventilátor, koupelna a sprcha,
moskytiéra, skříň/šatna, wi-fi. 

STRAVA v ceně plná penze (včetně nápojů i alkoholických) 

AsDunas Lodge
MOSAMBIK - VILANCULOS

Exkluzivní resort 30 min od letiště ve Vilanculos pro max. 12 osob 
s luxusními safari stany s vlastním bazénem a plnou penzí, ležící
přímo u nekonečně opuštěných pláží Indického oceánu.

HHHH

41
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VÍZA A DOKUMENTY
JAR: občané České republiky nepotřebují při cestě do JAR
víza. Slovenští občané však od května 2016 musejí o víza
žádat předem (zajistí naše slovenská pobočka).

Namibie: vízum lze nově získat po příletu do země za cca
$70 (platné pro občany ČR/SR). V době vytváření katalogu
však jen na letišti ve Windhoek. Klienti vstupující do Nami-
bie jiným přechodem si proto musejí zajistit víza předem
za 3.000,- Kč; CK vyzve k dodání potřebných dokumentů;
doba vyřízení 3-5 týdnů; nutné dvě volné stránky v pase.

Botswana: bezvízový styk pro občany ČR/SR; nutné dvě
volné stránky v pase.

Zimbabwe: víza na hranici po příletu za $30/os; nutné dvě
volné stránky v pase (platné pro občany ČR/SR).

Mozambik: víza na hranici po příletu za $50-60/os; nutné
dvě volné stránky v pase (platné pro občany ČR/SR).

Děti do 18 let: JAR, Namibie, Botswana. V případě cesty 
s dětmi do 18 let je nutné předložit úředně přeložený 
a ověřený rodný list dítěte a případně i přeložený a
ověřený souhlas rodiče, který s dítětem necestuje.

Letecká přeprava HOT line 24/7
v případě jakýchkoli potíží při letecké přepravě na zájezd
se můžete obrátit na naší 24h hot-line:

+420 724 626 766
Po-Pá 18:00-08:00
Pá-Po 18:00-08:00 (včetně svátků)

+420 233 377 711
Po-Pá 09:00 - 18:00

ROZŠÍŘENÝ PROGRAM
dostupný online v záložce program (kde uveden jako
rozšířený program) u všech klíčových poznávacích cest do
jihoafrického prostoru. Maximální vizualizace, grafická
výbava, trasa a mapa, vzdálenosti, navštívená místa a in-
foramce o ubytování atd...

UBYTOVÁNÍ
ubytování na trase zájezdu je zajištěno v pokojích pro dvě
osoby v hotelech/lodžích kategorie 3-4* se snídaní.
Pokoje/chalet/bungalovy jsou zpravidla vybaveny
větrákem (v případech měst i klimatizací) a vlastním sociál-
ním zařízením. Obecně platí, že ubytovací zařízení v JAR a
okolních zemích si udržují vysoký standard, v zásadě vyšší
než třeba v USA či Evropě. Ubytování tří nebo čtyř osob
na jednom pokoji není samozřejmé a spíše vzácné, neboť
odvislé od disponibility tzv. rodinných pokojů/chalet. Není
přitom neobvyklé, že rodinný pokoj vyjde nakonec dráž,
než ubytování ve dvou pokojích. 

STRAVOVÁNÍ NA ZÁJEZDU
Snídaně jsou zahrnuty v ceně všech zájezdů. V drtivé
většině jde o tzv. Full English Breakfast a tedy toustový
chléb, máslo, džem, džus a káva nebo čaj; k dispozici
opečená slanina nebo párek, houby a vajíčka na jakýkoli
způsob – teplou součást snídaně objednáváme zpravidla
odděleně u obsluhy.

JAR: je velmi vyspělá země s rozvinutou sítí služeb. Husté
sítě plně vybavených supermarketů evropské úrovně
(SPAR, Pick’n Pay atd.), kde můžete denně dokoupit zák-
ladní potraviny, vodu, ovoce či dokonce léky. Restaurace
nabízející klasickou či speciální kuchyni bývají v pěším
dosahu hotelů nebo přímo v nich. Jižní Afrika je známá
kvalitními a levnými víny – opravdu velmi slušné víno
koupíte v relaci R80-150/lahev!

Namibie & Botswana: jde o země s řídkou infrastrukturou
a na mnoha místech (vyjma měst/osad) i omezenými
možnostmi zastávek na oběd. Průvodce však každý den
přesně vysvětlí jaké možnosti trasa dne nabízí. Večeře pak
bez problémů v místech, kde bude ubytování.

Zimbabwe: v rámci pobytu ve Victoria Falls je stravování
během dne i večer bez jakéhokoli problému.

Voda: ve většině měst a rezervací je voda z vodovodní sítě
pitná. Prakticky všude je rovněž dostupná i voda balená.

BEZPEČNOST
JAR: navzdory negativní a hrubě zkreslující mediální masáži
českých médií jsou bezpečnostní rizika v JAR pro turisty
minimální. JAR lze jednoznačně považovat za turisticky
bezpečnou zemi. V roce 2018 přijelo do JAR 349.000
Němců, 196.000 Francouzů, téměř půl milionu Britů a 370
tisíc Američanů. Ano, jde o velké země. Jenže, zatímco z
ČR přijelo "jen" 10.000 turistů, tak z polovičního Dánska
přes 28.000 a srovnatelného Švédska 50.000 cestovatelů.

Základní pravidlo zní: používat zdravý selský rozum a dbát
rad průvodce. Chorobné obavy o vlastní bezpečí do JAR
nepatří. Vedle toho se lze řídit níže uvedenými vodítky:

 nebrat si na cestu cenné věci jako šperky, zlaté řetězy, 
masivní náhrdelníky apod.

 cenné předměty a peníze (kromě menších částek) 
uložit do trezoru na pokoji či v recepci

 vyhýbat se odlehlým, temným místům asi tak, jako se 
vyhýbají italští turisté při návštěvě Václavského náměstí.

 nekomunikovat s žebráky a pobudy na ulici
 nenechávat ve vozech povalovat jakékoliv předměty 
(ani části oblečení)

 bez průvodce se vyhýbat návštěvám černošským 
předměstím (tzv. townships)

Namibie, Botswana a Zimbabwe: žádné jiné pravidlo, než
„zdravý selský rozum“ není nutné zmiňovat, jde o země
bez významnějších bezpečnostních rizik. 

OČKOVÁNÍ & LÉKAŘ
Očkování proti žloutence typu A a B je doporučeno všem
bez ohledu na cílovou zemi. Žádná další očkování nejsou
povinná. Nenechávejte si vnutit očkování proti žluté
zimnici – nevyskytuje se v žádné z těchto zemí. 

Malárie: 
Pro všechny níže uvedené oblasti doporučujeme užívání
antimalarik, případně jiné nemedicínské ochrany jako
dlouhých rukávů a nohavic po setmění či používání repe-
lentu. Postup konzultujte před odjezdem s lékařem.

JAR: Kruger NP = slabě malarická oblast

Namibie: Etosha NP a oblasti u angolské hranice = slabě
malarická oblast 

Botswana & Zimbabwe: Caprivi Strip, Chobe NP, Moremi
GR, Victoria Falls, Hwange NP, Matobo NP či Mana Pools
NP a Lake Kariba = malarická oblast. 

POJIŠTĚNÍ
V ceně zájezdu je zahrnuto pojištění proti úpadku cestovní
kanceláře, a pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou 
z provozu cestovní kanceláře – tedy pořadatele zájezdu,
nikoli však pojištění léčebných výloh v zahraničí, které na
požádání zajistíme. Každému z cestujících také doporuču-
jeme uzavřít i připojištění proti stornu zájezdu, které
klienta chrání před nepředvídatelnými (nejen) zdravotními
událostmi a s nimi spjatými ztrátami, pokud se čas
události překrývá s obdobím, v němž je CK oprávněna up-
latnit storno podmínky. Klient a jeho zavazadla jsou po-
jištěny po dobu letu u leteckého dopravce.

DOPRAVA NA MÍSTĚ
V JAR (případně Mozambiku) je doprava realizována dle
počtu cestujících avšak nejčastěji Sprintery (apod) pro 10-
16 os, mikrobusy Toyota quantum (apod) pro 6-10 os, pří-
padně minibusy pro 18-24 os, přižemž průměrná velikost
skupiny se dlouhodobě pohybuje v relaci 10-18 osob. 

Zaměřeno na Namibii: počínaje rokem 2020 cestujeme 
v novém – speciálně upraveném voze Mercedes Sprinter,
který bude našim klientům k dispozici pro všechny ter-
míny zájezdu Namibie – svůdná a nepoznaná a Z Kapského
Města do Victoria Falls.

Proč?? Odpověď je jednoduchá. Zejména v Namibii se
budeme většinou pohybovat po nezpevněných cestách
(štěrk, šotolina, prach a uježděná sůl). Prašnost cest je ex-
trémní a kvalita značně nevyrovnaná. Šesti až devítimístné

Informace a rady 
na cestu    JAR

Namibie  
Botswana 
Zimbabwe 
Mosambik
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vozy z půjčoven, které používá konkurence, nedokáží
účinně vzdorovat prachu, nekonečnému kodrcání, častým
opravám pneumatik, výpadkům klimatizace a dalším nás-
trahám nezpevněných cest…

…nový vůz povznese úroveň cestování našich klientů na
zcela jinou úroveň – posuďte sami:

 samostatný agregát klimatizace pro přední a zadní část 
vozu s vlastním bateriovým okruhem; otřesuvzdorná 
úprava; rozvod pak v provedení ducted – a tedy s vlastní 
regulací vzduchu nad každým sedadlem (jako v letadle)

 zpevněná konstrukce vozu; dvojitá podlaha tlumící 
otřesy a hluk

 terénní kola tlumící otřesy a minimalizující riziko defektů
 plně otevíratelná tzv. safari okna
 lednice 40l na palubě
 PA audio systém pro rovnocenný přenos výkladu  
průvodce ke každému jednomu klientovi

 sedačky v provedení semi-luxury
 max. kapacita 14 os & průvodce/šofér

Rezervace předních či jiných míst v jakémkoli dopravním
prostředku není v rámci zájezdů možná.

PODNEBÍ A TERMÍN

Jihoafrická republika: málokterá země světa dokáže nabíd-
nout lepší počasí, než právě JAR. Podnebí je většinou semi-
pouštní, středomořské na jihu a jihovýchodě až
subtropické na severovýchodním pobřeží. JAR je celoroční
destinací! Nelze říci, který termín je lepší, a který horší. Lze
však poskytnout vodítka, která pomohou při rozhodování:

květen – září | suchá sezona – nástup zimního období
 nejlepší podmínky pro pozorování zvěře, málo vege-
tace a vody, zvěř se koncentruje u napajedel a břehů
řek; pro Kruger NP rezervace absolutně nejvyšší sezona
 ve východní části území prakticky žádné srážky, modré
nebe, žádní komáři, červenec-srpen mohou teploty kle-
sat k bodu mrazu, přes den pak 20-27°C
 v Kapském Městě od července do poloviny srpna
období dešťů | začíná sezona velryb (červen-říjen); 
v půlce srpna srážky ustávají a teploty prudce rostou
 nejvyváženější měsíc k cestě do JAR je září a květen;
červenec a srpen pak z hlediska safari

říjen – duben | období dešťů – přichází léto
 s prvním říjnovým deštěm se země mění v záplavu
zeleně a zahrady květů všech barev
 přes den krásně, odpoledne krátké, intenzivní bouřky
 ideální doba k pozorování ptáků; divoká zvěř více roz-
ptýlena – za svítání a při západu slunce však oku cesto-
vatele neunikne, všude kam se podíváte samá mláďata
 prosinec–únor: nejteplejší období roku 25-35°C; velmi
vysoká sezona a období jihoafrických prázdnin; národní
parky praskají ve švech, přímořská letoviska rovněž
 v Kapském Městě minimální srážky, nejlepší počasí roku
 nejvyváženější měsíc k cestě do JAR je říjen, únor,
březen, listopad a duben

Namibie, Botswana, Zimbabwe: podobný vzorec počasí,
ale s řadou podstatných rozdílů

prosinec – březen | období dešťů; léto
 nejteplejší období roku s teplotami 35°C i více
 zároveň období dešťů s kulminací leden a březen, nej-
více pak v centrální a východní části země a nejčastěji
formou odpoledních bouřek

duben – květen | podzim
 ještě může zapršet, avšak převláda čisté slunečné po-
časí, krajina se zelená
 zejména květen platí za jeden z nelepších měsíců roku

červen – srpen | zima
 nejsušší a nejslunečnější část roku; přes den příjemné
teplo, noci chladné (zejména v pouštích); v Botswaně 
a Zimbabwe je mnohem tepleji
 výborné podmínky pro safari

září – listopad | jaro a nástup léta
 září, říjen, suché a slunečné měsíce, teploty šplhají výše
 vůbec nejlepší podmínky pro pozorování zvěře
 listopad je velmi teplý; sem tam zahrozí první kapky, ale
opravdový déšť přichází jen vzácně

Mosambik 
prosinec – březen | období dešťů, léto
 období dešťů, zaroveň nejvyšší sezona roku kopírující
prázdniny v JAR | teploty přes 30°C, vysoká vlhkost

duben – květen | podzim
 konec deštné sezony, stabilní klima 
 teploty do 30°C, vlhkost klesá, noční teploty potěší
 s koncem deštné sezony přicházejí dny plné slunce

červen – listopad | zima a jaro
 jde o nejsušší a zároveň nejslunečnější část roku 
 ačkoli přišla zima, přes den teploty sahají opět k 30°C,
přes noc si vystačíte s lehkou přikrývkou, žádné drama
 září a říjen zůstáva suchý, ale teploty šplhají výše
 listopad nejméně předvídatelný měsíc, může pršet, ale
nemusí | deště přicházejí ze severu, jih má výhodu 

VYBAVENÍ NA CESTU
Při výběru ošacení dávejte přednost pohodlnému
sportovnímu oblečení. V zimním období (červenec-srpen)
přibalte svetr a větrovku s podšívkou. Na safari v
otevřených vozech (ranní či odpolední) je standardně
poskytována deka, ale za rukavice a čepici se v červenci-
srpnu rozhodně stydět nemusíte. Platí však, že s prvním
sluncem teploty dramaticky rostou a naopak po západu
zase rychle klesají. Orientační seznam: dlouhé kalhoty,
krátké kalhoty nebo sukně, několik triček, lehká ne-
promokavá bunda (případně s podšívkou), flísová bunda,
svetr, kšiltovka nebo klobouk, pohodlné tenisky, sandály,
plavky, sluneční brýle, krém na opalování, hygienické
potřeby – toaletní papír není nutný, osobní léky a pocho-
pitelně nezapomeňte na fotoaparát.

PENÍZE, KARTY & ATM 
jihoafrický RAND (ZAR) získáte výměnou za kteroukoliv tvr-
dou měnu (doporučujeme USD, EURO) ihned po příletu na
letišti (kvůli příznivému kurzu). Momentální kurz randu k
české koruně je cca 1 ZAR = 1,7 CZK. Platebními kartami
(Visa, Mastercard)) zaplatíte v JAR téměř všude a všechno
a společně s výběrem hotovosti v bankomatech jde o op-
timální (i nejlevnější) způsob kombinovaného financování
pobytu v zemi. K výběru hotovosti jsou k dispozici banko-
maty – ATM. Bankomat vydá na jednu transakci max. R1-
3.000, vzácně se může stát, že použití karty odmítne vaše
mateřská banka – před cestou proto není od věci banku
informovat.

V Namibii si vystačíte s jihoafrickými randy a platební kartou;
v Botswaně s platební kartou, v Kasane lze vybírat z banko-
matů; Zimbabwe po více jak 10 letech opustilo systém více
měn a Zimbabwský dolar RTGS se stal opět jedinou oficiální
měnou. V praxi to znamená: USD a to pouze v hotovosti lze
hradit řadu aktivit a jsou akceptovány  prodejci na
trhovištích a v obchodech se suvenýry. Oficiální
obchody/markety jako Pick&Pay nebo Checkers a také
všechny restaurace akceptují platby v hotovosti pouze v
RTGS. Ty získáte v bance nebo výběrem v bankomatu. Ve
všech však můžete platit platební kartou. Úhrady plateb-
ními kartami (VISA/Mastercard) jsou v Zimbabwe akcep-
továny téměř všude, jsou bezproblémové a bezpečné. V
Mosambiku vystačíte s jihoafrickými randy a platební kartou
a to jak v Maputo, tak i v pobytovém resortu. Pokud však
jinak nedáte, pak získáte mosambický Metical výměnou v
hotelové recepci - anebo tamtéž vyběrem z bankomatu. 

VÝDAJE
Na stravu, fakultativní výlety a další nutné výdaje počítejte
s částkou R500-1000/os/den. Při současném kursu lze JAR
považovat za levnou zemi s nižší cenovou hladinou zboží
a stravy než v ČR a SR, výjimkou jsou ceny za ubytování. V
zasadě to samé platí pro Namibii i Botswanu. Zimbabwe
je o něco dražsí, ale žádné drama.

SPROPITNÉ
pokud je klient se službami průvodce a řidiče spokojen,
bývá zvykem dát každému před ukončením zájezdu spro-
pitné ve výši okolo R20/osoba/den. Rangerům na safari
pak R20-40 (ranní či odpolední safari) nebo R50-
100/os/celodenní safari.

ELEKŘINA
JAR, Namibie, Botswana i Zimbabwe používají elektrický
systém 220 V/50 Hz s odlišným tvarem zásuvek, než v ČR.
V koupelnách bývají běžné zásuvky pro holicí strojek či
vysoušeč vlasů. Zásuvková redukce je běžně dostupná v
ČR/SR, na letištích a velmi často i na hotelových recepcích.

JAZYK
Návštěvník se základní znalostí angličtiny nebude mít
žádné jazykové problémy a bez potíží se domluví. 

TELEFONOVÁNÍ
Mobilní telefony a zasílání SMS funguje ve všech čtyřech
zemích bez problémů, nutné je mít zajištěn tzv. roaming.
Pokrytí signálem je dobré, byť s ohledem na vzdálenosti
je nutné počítat s hluchými místy – nicméně, signál 3G či
LTE překvapí i v nejzapadlejší vesnici Zimbabwe. Pro více
informací ohledně cen kontaktujte mobilního operátora.
Po příletu lze přímo na letišti snadno zakoupit místní SIM
kartu a využívat tak mobilní data, internet přímo na cestě.

INTERNET
Wi-Fi a tedy připojení k internetu bývá k dispozici na
většině hotelech. Pokud ne na pokojích, pak alespoň v okolí
recepce. Na řadě míst se špatnou dostupností se musí
přístup k Wi-Fi dokupovat. Rychlost internetu je ve srovnání
s tím, na co jsme zvyklí z Evropy stále velmi nízká – nečeke-
jte zázraky, ale každým rokem je to mnohem lepší.

ČASOVÝ POSUN
0 hodin v době letního času, + 1 hodina v době zimního

KONZULÁRNÍ ÚŘADY
Kdy volat o pomoc český konzulát? Zpravidla ve chvíli, kdy
se dostanete do potíží typu: ztráta či odcizení cestovního
dokumentu, havárie, hospitalizace, okradení, omezení os-
obní svobody (vazba) atd. Pomoc konzulátu spočívá ze-
jména v udělení rad, zvolení správného postupu, poskytnutí
právní ochrany, zprostředkování kontaktu s příbuznými a
pochopitelně vystavení náhradního cestovního dokumentu.

Velvyslanectví ČR v JAR (zastupuje Namibii a Botswanu)
936 Pretorius Street, Arcadia 0083, Pretoria, South Africa
tel: +27-124312380 
konzulární pohotovost: +27-824160016
po-pá  07.45 - 16.15 | pro veřejnost: po–čt 9:00 – 12:00

Velvyslanectví ČR v Zambii (zastupuje také Zimbabwe)
4 Twin Palm, Kabulonga, Lusaka
tel: +260 211 269 878 
konzulární pohotovost: +260966732849    
po-pá  07.45 - 16.15 
lusaka@embassy.mzv.cz | www.mzv.cz/Lusaka
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Památky z dob starověkého
Říma, ze sultánských časů,
po stopách obchodu 
s  otroctvím, nespoutaní
Berbeři, drahokamy oáz 
v poušti.

AFRIKA / MAROKO

41.490,– Kč
11 dní / 10 nocí EXO–379

od

Okruh Marokem

PRAHA – CASABLANCA1
Odlet z Prahy, přílet do Casablancy. Po průchodu imigrační kontrolou transfer do hotelu 4*,
večeře a nocleh.

CASABLANCA – RABAT - MEKNES2
Dopoledne prohlídka Casablancy, ekonomického centra Maroka. Navštívíte mešitu Hassana II.,
největší v Maroku a zároveň 3. největší na světě. Zastávka na náměstí Mohammeda V. s budovami
ve stylu art deco z 1. pol. 20. stol. Je zde budova soudu, banka, hlavní pošta, francouzský konzulát
a věžní hodiny. Nejstarší část města Anfa, původně malé nezávislé království osídlené Berbery v 7.
stol., dnes již nestojí. Vyrostl zde oblíbený bulvár Corniche, plný restaurací a luxusních hotelů. Po
krátké pauze djezd do Rabatu, hlavního města Maroka, čas na oběd.  Odpoledne prohlídka
„politického hlavního města“ Maroka a jeho slavné památky, věže Hassan Tower a přilehlého
mauzolea Mohammeda V. Odjezd do Meknesu, večeře a nocleh v hotelu 4*.  

MEKNES – VOLUBILIS – FES3
Po snídani prohlídka Meknesu, dodnes chráněného 41 km dlouhými hradbami. Město bývalo
baštou krutého sultána Moulaye Ismaila. Začnete na náměstí El Hedim, které připomíná slavné
marrakechské Djemaa el Fnaa. Procházka mekneskou medinou s možností nákupů na místním
souku. Návštěva mauzolea Moulaye Ismaila a zastávka u slavné brány Bab Mansour, prý nejhezčí
v Maroku. Oběd. Odjezd do Volubilis, centra obchodu mezi starým Římem a Berbery. Prohlídka
starověkých římských ruin s nádherně zachovalými mozaikami. Odjezd do Fesu, večeře a nocleh
v hotelu 4*. 

FES4
Celodenní prohlídka Fesu, „duchovního hlavního města“ Maroka. Po zastávce u nádherně tepané
brány královského paláce projdete židovskou čtvrtí. Pak už se ponoříte do uzounkých uliček fesské
mediny. Uvidíte mešitu Karouiine, založenou v roce 859 jako náboženskou školu, při níž vznikla
univerzita Al Karaouine, jež ve středověku hrála hlavní roli v kulturním a akademickém sbližování
islámského světa a Evropy. Prohlédnete si medresy Attarine či Bou Inanja, přístupné nemuslimské
veřejnosti. Nevynecháte místní bronzotepce, tradiční fesské koželužny a také porcelánku s ruční
výrobou dílků na mozaiky a typické fesské keramiky. U prodejce koberců se seznámíte i s
jejich výrobou. Večeře a nocleh v hotelu 4*. 

FES – ERRACHIDIA – ERFOUD5
Po snídani odjezd na jih, do Erfoudu, brány do marocké písečné Sahary. Průjezd cedrovými háji
Středního Atlasu, mezi vrcholy Vysokého Atlasu a „měsíční krajinou“ pohoří Sahro s úchvatnými
výhledy na oázy ležících v údolí. Večeře a nocleh v hotelu 4* v Erfoudu. 

ERFOUD/MERZOUGA6
Dopoledne čas na osvěžení v bazénu. Po obědě prohlídka manufaktury na zpracování mramoru,
možnost nákupu kvalitních datlí na místním trhu. V cca 16:30 hod fakultativní výlet k písečným
dunám, kde můžete pozorovat úžasný západ slunce; a to buď z místní kavárny, nebo ze hřbetu
dromedára (za příplatek).  Večeře a nocleh v hotelu 4* v Erfoudu. Pro zájemce možnost večeře a
noclehu v kvalitním, autentickém kempu na Sahaře mezi dunami, kam dojedete na hřbetech
dromedárů (nutno nahlásit již při rezervaci, cena zájezdu beze změny).

ubytování v kvalitních hotelech
standardu 4*& 5*

doprava klimatizovanými
moderními busy

kromě historie poznáte i moderní
tvář Maroka 

tradiční marocká kuchyně, 
nezapomenutelná večeře 
na Djemaa el Fnaa

1

2

3

4

5

6
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leteckou přepravu Praha – Casablanca – Praha  & letištní poplatky 
transfery klimatizovaným busem dle programu
10x ubytování v hotelech kategorie 4*
9 x stravování formou polopenze, 1 x snídaně (Marrakech) 
vstupy do navštívených památek
služby českého průvodce a místních průvodců 

Cena obsahuje

výlet do pouště v Erfoudu cca 30,- EUR/osoba a jízdu na dromedárech
v dunách cca 20 – 25,- EUR/osoba (oboje se hradí na místě)
spropitné místním průvodcům (cca 5,- EUR/osoba/den) 

Poznámka: během 6. dne zájezdu máte  možnost volby mezi ubytováním
v Erfoudu a ubytováním v kempu v poušti, které je včetně dopravy do
Merzougy a jízdy na velbloudech bez navýšení ceny. Příplatky za dopravu
do Merzougy a jízdu na dromedárech se týkají pouze klientů, kteří zvolí
ubytování v hotelu v Erfoudu.

Cena neobsahuje

06.04. – 16.04.2020 . . . . . . 43.990,– Kč 
20.04. – 30.04.2020 . . . . . . 41.990,– Kč
14.09. – 24.09.2020 . . . . . . 41.490,– Kč
28.09. – 08.10.2020 . . . . . . 41.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj. . . . 4.500,– Kč
Minimum: 15 osob

Termíny
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ERFOUD – KAŇON TODRA - OUARZAZATE7
Odjezd do Tinghiru. Objevíte kouzlo pouštní cesty, procházející mezi pohořím Djebel Sahro a
Antiatlasem. Zastávka v kaňonu Todra, jehož strmé stěny vám budou připadat, jakoby na vás
padaly. Procházka kaňonem. Po obědě cesta do Ouarzazate s výhledy na panoramata Antiatlasu,
Vyskoého Atlasu a oáz Údolí růží. Večeře a nocleh v hotelu 4* v Ouarzazate, hlavním městě
marockého filmového průmyslu.  

OUARZAZATE - MARRAKECH8
Po snídani prohlídka kasby Glaoui (UNESCO), sídla bývalého paši stejného jména. Průjezd městem
s krátkou zastávkou u filmových ateliérů. Město leží mezi Atlasem a pouští. Díky nádherným
okolním scenériím se zde natočilo mnoho slavných filmů. Odjezd k opevněné kasbě Ait Ben
Haddou, ležící na svahu kopce u bývalé karavanní stezky mezi Saharou a Marrakechem. Pěší
prohlídka dodnes obydlené kasby (návštěva příbytků místních obyvatel za jimi určený poplatek).
Čas na oběd. Pokračování cesty do Marrakeche. Večeře nocleh v hotelu 4* v Marrakechi. 

MARRAKECH9
Prohlídka Marrakeche. „Červené“ město, jehož vznik je datován do 11. stol., fascinuje návštěvníky
především etnickou různorodostí a úžasnou architekturou. Navštívíte zahrady Menara a poté se
vydáte do mediny, nejstarší části města, kde můžete pozorovat tradiční marockou ruční výrobu a
čilé obchodování. Souk společně s náměstím Djemaa El Fnaa tvoří srdce Marrakeche. Ještě před
hradbami stojí mešita Koutoubia, která je v Marrakechi největší. Podle legendy se původně
plánovalo postavit pouze tři báně. Čtvrtou přidala manželka Yacouba el-Mansoura jako
kompenzaci za její rozmařilost během Ramadánu. Odpoledne čas na relaxaci u bazénu. Večer
návrat na náměstí Djemaa el Fnaa, kde jistě neodoláte a ochutnáte některou z pochoutek u
místních stánkařů. Volný čas na vstřebání nezapomenutelné večerní atmosféry náměstí. Návrat
do hotelu, nocleh.  

MARRAKECH – CASABLANCA10
Po snídani návštěva úžasně vyzdobených
hrobek Saadů. V mauzoleu se nachází okolo
60 členů této bohaté dynastie. Prohlídka
nádherného paláce Bahia z 19. stol., který
byl využíván také jako sídlo francouzského
protektorátu. Přesun k zahradám Jadrins
Majorelle, které založil slavný návrhář Yves
Saint Laurent. Prohlídka zahrad, jejichž zeleň
ostře kontrastuje ke kobaltově modří
omítnutým zdem návrhářova domu.
Odpoledne odjezd do Casablancy, večeře a
nocleh v hotelu 4*.  

CASABLANCA – PRAHA11
Snídaně, transfer na letiště. Odlet do Prahy.
Přílet do Prahy.

7

8

9

10

11

FOTO: 1. Sahara | 2. Rabat

Maroko

Alžírsko

Meknes

Casablanca

Rabat Fes

Erfoud

Ouarzazate

Marrakech
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AFRIKA / ETIOPIE

Velký okruh Etiopií
Vítejte v hrdé zemi, která nebyla
nikdy kolonizována, v zemi
světoznámých křesťanských
památek i divokých kmenů žijících
stejným způsobem tisíce let. 

15 dní / 13 nocí EXO–390

129.990,– Kčod
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odleT z prAhy – Addis AbebA1
Odlet z Prahy do Etiopie. Po příletu transfer do hotelu 5*. Nocleh se snídaní.

Addis AbebA2
Prohlídka Addis Ababy, hlavního města země. Začnete panoramatckým výhledem
na město z hory Entoto a návštěvou kostela Entoto Maryam a přilehlého muzea.
Návrat do centra. Návštěva etnografického muzea, sídlícího v budově bývalého
paláce Haile Selassieho. Po obědě prohlídka Národního muzea, kde je uložen
slavný exponát fosílie hominida Lucy. Blízko stojí kostel Selassie (kostel Svaté
trojice), místo posledního odpočinku Haile Selassieho. Večeře  a nocleh hotelu.

Addis AbAbA – bAhir dAr – Modrý nil 3
Přelet do Bahir Dar, rušného obchodního centra ležícího u jezera Tana, největší
vodní plochy Etiopie. Po příletu transfer do hotelu, oběd. Odpoledne nenáročný
pěší výlet v okolí vodopádů na Modrém Nilu. Po skončení lodní přejezd Modrého
Nilu a transfer zpět do hotelu. Večeře a nocleh. 

bAhir dAr – jezero TAnA - gondAr4
Plavba po jezeře Tana. Návštěva poloostrova Zege a prohlídka klášterů Azuwa
Maryam a Ura Kidane Mehret. Pokračování plavby až k místu, kde z jezera Tana
vytéká Modrý Nil. Tady často odpočívají hroši. Oběd. Odpoledne přejezd do
Gondaru. Cestou  úžasné pohledy na vesničky kmene Amhara. Ubytování v hotelu
v hotelu, večeře, nocleh.

gondAr5
Prohlídka pamětihodností Gondaru. Město proslulo impozantním hradem ze 16.
století a nádherně vyzdobeným kostelem Debre Birhan Selassie. Navštívíte
královské zahrady a bazén Fasilidas, dodnes využívaný k místním tradičním
oslavám „Timket“.  Večeře a nocleh.

gondAr - lAlibelA6
Odlet do Lalibely, světové rarity křesťanské architektury. Nachází se zde jedenáct
monolitních skalních chrámů z 12. století (UNESCO), právem považovaných za
„osmý div světa. Začnete návštěvou největšího kostela Medhane Alem, kostela
svaté Marie a kostela Golgotha, kde je pohřben sám král Lalibela (vsup umožněn
pouze mužům). Po obědě prohlídka  kostelů Rufael, Merkorios, Amanuel a Abba
Libanos.  Den zakončíte u nejznámějšího z místních kostelů – kostela Svatého Jiří,
patrona Etiopie. Večeře a nocleh.

lAlibelA - AxuM7
Odlet Axumu (UNESCO), centra slavné Axumitské říše. Město proslavily zejména
obří obelisky, celé město je ale fascinující směsí antických památek, krypt, ruin a
paláců. Navštívíte obelisky, palác a lázně královny ze Sáby. Uvidíte kamenný
monument Ezana se slavným nápisem a hrobku krále Kaleba. Navštívíte také
Baziliku Panny Marie Sionské, kde je uložena Archa úmluvy.  Vstup do baziliky je
povolen pouze mužům a do samotné kaple, kde je uschována Archa úmluvy,
může vstoupit pouze její opatrovník. Oběd v restauraci. Večeře a nocleh v hotelu. 

AxuM – Addis AbAbA – ArbA Minch8
Odlet do Arba Minch. Transfer do hotelu, oběd. Jih Etiopie je domovem mnoha
rozmanitch a fascinujících národů a kultur, dnes pod ochranou UNESCO.
Odpoledne návštěva  kmene Dorze, který žije v typických vysokých domech,

připomínajících včelí úly. Večeře a nocleh
v hotelu.

ArbA Minch – jezero chAMo -9
TurMi
Odjezd k jezeru Chamo, které je
domovem krokodýlů a hrochů. Plavba po
jezeře, které je součástí NP Nechisar. Po
obědě odjezd do Turmi. Cesta vede
venkovskou oblastí přes místní vesničky
Konso, Tsemaj a Benna. Navečer příjezd
do Turmi, večeře a nocleh v hotelu.

TurMi – oMorATe – TurMi -10
poznávání TrAdičních kMenů 
Odjezd do Omorate. Na tradičních
loďkách se přepravíte přes řeku Omo.
Setkáte se s příslušníky pasteveckého kmene Dassenech a seznámíte se s jejich
životem. Návrat do Turmi, oběd. Odpoledne návštěva vesnice Hamer. Ženy
tohoto kmene snadno poznáte podle jejich vlasů spletených do prstýnků za
pomoci bláta a másla. Budete-li mít štěstí, zúčastníte se také tradičního
hamerského obřadu „Skákání býků“ (vstup není v ceně). Tento obřad probíhá
nepravidelně, jeho konání nelze garantovat. Večeře a nocleh v Turmi.

TurMi - jinkA11
Odjezd do města Jinka. Cesta vede přes městečka Dimeka a Key Afar. Návštěva
tržiště v Dimece, oběd. Nenáročná procházka vesničkou kmene Ari. Místní
obyvatelé vám ukáží například tradiční kovářské práce a také vás seznámí s
postupem při destilaci místního „ginu“ zvaného Asareki. Večeře a nocleh v Jince.

jinkA – np MAgo – konso12
Odjezd do NP Mago, domova kmene Mursi, známému díky ozdobám ve spodním
rtu a ušních lalůčcích. Ženy kmene Mursi si nařezávají spodní ret a postupně jej
natahují tak, aby se udělalo místo pro vložení dřevěného disku. Muži, bojovníci
Mursi, si pak na pažích zaznamenávají hlubokými zářezy ve tvaru půlměsíce
každého nepřítele, kterého zabili v bitvě. Oběd. Odpoledne pokračování cesty do
Konso. Večeře a nocleh v hotelu v Konsu.

konso – ArbA Minch13
Návštěva vesničky kmene Konso. Lidé Konso již po staletí obdělávají svá
terasovitá políčka a jsou známí stavěním tajuplných dřevěných totemů, tzv.
„waka“. Prohlídka muzea s úžasnou sbírkou „wakas“. Zastávka u unikátního
přírodního útvaru zvanému „Přírodní New York“. Pískovcové útvary vytvarované
erozí skutečně připomínají architekturu Manhatanu. Pokračování do Arba Minch.
Večeře, nocleh v hotelu.

ArbA Minch – Addis AbAbA – odleT do prAhy14
Dopoledne individuální volno. Odlet do Addis Ababy. Oběd v místní restauraci.
Odpoledne čas na nákupy suvenýrů. Večeře v restauraci. Transfer na letiště a
odlet do Prahy. 

pŘíleT do prAhy 15

leteckou přepravu Praha – Addis Abeba – Praha 
letištní taxy 
veškeré místní přelety dle programu
2 x ubytování v hotelu 5* v Addis Ababě
11 x ubytování v hotelech 3*+ – 4*
stravování formou plné penze
veškeré transfery minibusem a jeepy
výlety a vstupy, včetně lodních výletů
služby českého průvodce a místních průvodců

Cena obsahuje

vstupní vízum 50,– USD (na místě)
poplatky za tradiční tance „Evangadi“ a „skákající býky“ (fakultativně na
místě v Etiopii, pokud budou tyto aktivity v době návštěvy uspořádány)
cestovní pojištění
poplatky za filmování na kameru v Lalibele
spropitné řidičům a místnímu průvodci

Cena neobsahuje



























17.01. – 31.01.2020. . . . . 129.990,– Kč
06.03. – 20.03.2020. . . . . 129.990,– Kč
06.11. – 20.11.2020. . . . . 129.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj. . . 10.000,– Kč
Minimum: 10 osob

Poznámka: Jedná se o zájezd expedičního charakteru, kdy
jsou odchylky od trasy a změny ubytování vyhrazeny. 

Termíny

47

plná penze v ceně zájezdu

kvalitní dopravní prostředky 
a dlouholeté zkušenosti partnerské
cestovní kanceáře

obrovské množství památek pod
ochranu UNESCO
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PRAHA (VÍDEŇ) – NAIROBI1
Odlet z Prahy (Vídně) do Nairobi. Večer přílet, uvítání na letišti, transfer do hotelu 4*, nocleh. 

NAIROBI – JEZERO NAIVASHA2
Po snídani v hotelu cesta k jezeru Naivasha. Okolo poledne příjezd do lodže na teplý oběd.
Odpoledne projížďka lodí po jezeře Naivasha. Jezero, obrostlé papyrem, leží na dně velké příkopové
propadliny Great Rift Valley. Je oblíbeným odpočinkovým místem pro hrochy, na jeho březích se
pod akáciemi procházejí žirafy, zebry, impaly, gazely, antilopy losí a v korunách stromů se prohánějí
guarézy pláštíkové. V neposlední řadě je výborným místem pro pozorování ptactva. Určitě se zde
setkáte s majestátním orlem jasnohlasým. Večeře a nocleh v lodži 4*.  

JEZERO NAIVASHA – MASAI MARA3
Po snídani odjezd do NP Masai Mara. Cesta vede na jih přes Nairobi a dále směrem k tanzánské
hranici a trvá  cca 6,5 hod. Zastávka na vyhlídkovém místě, kde budete mít čas vyfotografovat si
nádherná panoramata velké příkopové propadliny Great Rift Valley. Oběd formou balíčku. 
V časném odpoledni příjezd do parku a odpolední safari v Masai Maře, které probíhá cestou do
lodže. Večeře a nocleh v lodži 5*.  

MASAI MARA4
Snídaně, celodenní safari v parku. Stravování a nocleh v lodži. Pláně Masai Mary leží v jihozápadní
části Keni. Jižní hranici s Tanzánií tvoří řeka Mara. Můžete pozorovat desítky druhů živočichů –
zebry, žirafy, buvoly, oryxe, antilopy, pakoně, slony, hyeny, šakaly, pštrosy, gepardy a lvy  – čekající na
svou příležitost. Zde máte také největší šanci spatřit levharty, kteří se rádi ukrývají v korunách
stromů. V řece Mara žijí hroši a obrovští krokodýli nilští. Každoročně sem migrují obrovská stáda
pakoňů za pastvou ze suchých tanzánských savan. Velká migrace je hlavním důvodem slávy
rezervace Masai Mara. V průběhu října a listopadu migrují  stáda zpět do  Serengeti. V Masai Mara
ale zůstávají tzv. rezidentní stáda, pro která nabízí park dostatek potravy po celý rok.  

MASAI MARA – SERENGETI 5
Po snídani odjezd do NP Serengeti. Hranici překročíte v Issebanii na keňské straně a v Serari na
tanzánské straně. Do Serengeti přijedete ze západní strany branou Ndabaka od Viktoriina jezera.
Oběd formou balíčku. Safari cestou do středu parku, kde je zajištěna večeře a ubytování v lodži 5*. 

SERENGETI 6
Celodenní safari v NP Serengeti, který je největším a nejslavnějším tanzánským národním parkem.
Učarují Vám jeho nekonečné pláně, táhnoucí se do nekonečna na všechny světové strany a hostící
permanentně okolo 1 mil. kusů pasoucí se zvěře. Park je domovem slonů, žiraf, zeber, gazel, impal,
pakoňů a dalších druhů zvířat. Díky velké nabídce potravy je oblíben predátory – lvy, gepardy,
leopardy a hyenami. Žije zde také přes 500 druhů různých ptáků. Večeře a nocleh v lodži 5*.

AFRIKA / KeňA & TAnZAnIe & ZAnZIbAR

Keňa –Tanzanie –
Zanzibar

15 dní / 14 nocí EXO–386

139.990,– Kčod

český průvodce s dlouholetými
zkušenostmi a znalostmi místní
přírody

ubytování standardu 4 – 5* 
na safari s plnou penzí

voda na safari v automobilu
zdarma

kvalitní místní safari průvodci 
s garancí stříbrné licence
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SERENGETI – NGORONGORO7
Snídaně, odjezd do chráněné krajinné oblasti Ngorongoro. Cestou ještě dopolední safari 
v Serengeti. Oběd formou balíčku. Další cesta oblastí Malanja Depression, která je domovem Masajů,
pasoucích zde svá stáda. Pak už vystoupáte na okraj hlavního kráteru Ngorongoro. Příjezd do lodže
5*, která leží na okraji kráteru a nabízí úžasný výhled na jeho dno. Volno na relaxaci, večeře, nocleh.

KRÁTER NGORONGORO – LAKE MANYARA8
Po snídani v lodži sestup na dno kráteru Ngorongoro. Safari v kráteru s obědem formou balíčku 
v délce max. 6 hod. Časové omezení je nastaveno vládou, proto vás žádáme o respektování tohoto
nařízení. Kráter Ngorongoro je kaldera o rozloze cca 8.000 km2, zformovaná propadem vulkánu po
silném výbuchu sopky, původně vysoké jako Kilimanjaro. Dnes je uzavřenou oblastí s unikátním
ekosystémem, kde najdeme savanu, sodná jezírka, bažiny i les. Je domovem mnoha druhů afrických
savců a žijí zde i ohrožení nosorožci černí. Je také jedním z posledních míst na Zemi, kde se vám
poštěstí vidět „velkou pětku“ – tedy buvola, slona, levharta, lva a nosorožce. Odpoledne možnost
návštěvy masajské bomy (vstup cca $35).  Odjezd k jezeru Manyara. Večeře a nocleh v lodži 5*. 

LAKE MANYARA9
Snídaně, poté odjezd do NP Lake Manyara a celodenní safari. Alkalické jezero Manyara, oblíbené
pelikány a plameňáky, leží v sousedství velké příkopové propadliny. Park nabízí podívanou zejména
na ptačí život. Můžeme zde však pozorovat také hrochy, žirafy, slony, prasata pralesní a různé druhy
antilop. Vegetaci parku tvoří zejména deštný prales. Večeře a nocleh ve vaší lodži 5*.

LAKE MANYARA – ARUSHA – ZANZIBAR10
Snídaně, odjezd do Arushy. Oběd formou balíčku. Časně odpoledne odlet na ostrov Zanzibar. Po
příletu transfer do hotelu 3*+ na sever ostrova do letoviska Nungwi. Ubytování, pobyt se snídaní.

POBYT NA ZANZIBARU11
Pobyt v hotelu s odpočinkem na bělostných
plážích „ostrova koření“. Koupání, opalování,
vodní sporty.  Vydáte se na celodenní výlet
s návštěvou staré části hlavního města
Zanzibaru, tzv. Stone Townu, který je pod
ochranou UNESCO. Také si prohlédnete farmu
na pěstování koření, kde se budete podle vůně
snažit uhádnout, o který druh koření se jedná.
Výlet je zahrnut do ceny zájezdu. S organizací
dalších případných výletů a aktivit vám bude
nápomocen váš český průvodce. 

ODLET A PŘÍLET DO PRAHY (VÍDNĚ)12
Časně ráno transfer na letiště a odlet ze
Zanzibaru s přestupy. Večer přílet do Prahy
(Vídně).

Okruh výkladní skříní černé Afriky
kombinuje setkání s tisícovými stády 
divoké zvěře, původními obyvateli 
a pobytem na exotickém Zanzibaru.  

letenku Praha – Nairobi a Zanzibar – Praha s přestupem 
letištních poplatky
1x nocleh v Nairobi v hotelu 4* se snídaní
8 x nocleh v lodžích a kempech s plnou penzí
safari dle programu včetně vstupů do NP
transfery terénním vozem s otevírací střechou a garancí místa u okna
přelet Arusha – Zanzibar a transfery na Zazibaru
5x nocleh v hotelu Langi Langi Bungalows 3*+ se snídaní
celodenní výlet do Stone Townu a na farmu na pěstování koření
služby českého průvodce

Cena obsahuje

vízum do Keni $51. Nutno žádat elektronicky min. 4 prac. dny 
před odletem (CK vyřídí za 1.850,– Kč)
vízum do Tanzanie $50 (na místě)
cestovní pojištění
spropitné místním průvodcům

Poznámka: v případě zájmu lze změnit hotel na Zanzibaru (ceny na vyžádání).

Cena neobsahuje

07.03. – 21.03.2020 . . . . . . . . 141.990,–
04.04. – 18.04.2020 . . . . . . . . 139.990,–
17.10. – 31.10.2020 . . . . . . . . 159.990,–

Příplatek za jednolůžkový pokoj info v CK 
(12.000– až 21.500,– Kč, dle termínu)
Minimum: 12 osob

Termíny
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AFRIKA / TAnzAnIe

8 dní / 6 nocí EXO–388

75.990,– Kčod

minimální počet účastníků 
2 osoby

dlouholetá ověřená spolupráce 
s kvalitní místní cestovní kanceláří

doplnění do automobilu s dalšími
turisty – výhoda nižší ceny safari

možnost prodloužení o relaxační
pobyt na Zanzibaru či v Keni

Safari v srdci
divočiny
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PRAHA (VÍDEŇ) – PŘÍLET DO TANZÁNIE - ARUSHA1
Odlet z Prahy (Vídně) do Tanzanie s přestupem. Přílet, transfer do hotelu (cca 40 min). Nocleh. 

ARUSHA – NP LAKE MANYARA2
Po snídani odjezd do NP Lake Manyara a safari s obědem formou pikniku. Jezero Manyara,
obklopené deštným pralesem, leží v sousedství Velké příkopové propadliny Great Rift Valley. Tento
nejmenší tanzánský park nabízí zejména pozorování ptáků (cca 350 druhů) – mezi nimi  pelikáni či
plameňáci, ale uvidíme zde slony, žirafy, zebry nebo pakoně. Navečer příjezd do lodže/kempu 5*,
večeře, nocleh.

LAKE MANYARA – NP SERENGETI3
Odjezd do NP Serengeti. Cesta venkovem nabízí zajímavé pohledy na život místních lidí. Průjezd
oblastí Ngorongoro. Zastávka v muzeu Olduvai s odlitky kostí pravěkých zvířat a fosilními stopami
Australopitheka žijícího před 1,8 mil. let. Oběd formou pikniku. Safari v rezervaci Serengeti, která
učaruje nekonečnými pláněmi, na nichž se neustále pohybuje na milon pakoňů, zeber a antilop 
a mezi nimi i žirafy, sloni, hroši, lvi, gepardi nebo levharti. Nocleh lodže/kemp 5*, večeře.

NP SERENGETI4
Snídaně, celodenní safari v parku. Stravování a nocleh ve vaší lodži/kempu.

SERENGETI – NGORONGORO5
Odjezd do oblasti Ngorongoro, cestou safari v Serengeti. Oběd formou pikniku. Cesta oblastí
Malanja Depression, domova Masajů. Pak výstup k okraji kráteru Ngorongoro. Příjezd do lodže 5*,
která leží na okraji kráteru a nabízí úžasný výhled na jeho dno. Volno na relaxaci, večeře, nocleh.

NGORONGORO – LAKE MANYARA6
Po snídani sestup na dno Ngorongoro. Safari a oběd formou pikniku (max. 6h). Časové omezení je
dáno vládou. Ngorongoro je kaldera o rozloze 8.000 km2 zformovaná propadem vulkánu po  silném
výbuchu sopky, původně vysoké jako Kilimanjaro.
Dnes uzavřený, unikátní ekosystémem  se
savanou, močály a lesy je domovem řady druhů
afrických savců včetně ohrožených nosorožců
černých a „velké pětky“ – tedy buvola, slona,
levharta, lva a nosorožce. Odpoledne fakult.
návštěva masajské bomy (cca $35/os). Odjezd 
k Manyara Lake a lodže/kempu 5*, večeře.

LAKE MANYARA – ARUSHA7
Snídaně, odjezd do Arushy. Do doby transferu
relaxace v hotelu 5* (bez stravování). V cca 23:00
transfer na letiště Kilimanjaro.

ODLET Z TANZANIE – PŘÍLET DO PRAHY8
(VÍDNĚ)
V cca 02:00 hod odlet do Prahy s přestupem.
Večer přílet do Prahy.

Program pro klienty toužící 
po vzrušujícím setkání s divokou
přírodou a zároveň hledající azyl
špičkových hotelů přímo 
v africké buši.

leteckou přepravu Praha – Kilimanjaro – Praha včetně letištních tax 
6 x ubytování v hotelech a lodžích řetězce Serena
stravování - 1 x snídani (Arusha), 5 x plnou penzi (národní parky)
vstupy do národních parků
transfery terénním vozem s otevírací střechou a garancí místa u okna
anglicky hovořícího profesionálního průvodce během safari
1 l vody na osobu a den během safari

Cena obsahuje

vízum do Tanzani $50/os. (na místě)
cestovní pojištění

Poznámka
v  safari voze můžete být doplněni dalšími turisty (max. 7 os/vůz),
privátní program na vyžádání. Cenové kalkulace zájezdu vychází
z cen letenek v nejnižších knihovacích třídách. Možnost prodloužení
pobytu o pobyt u oceánu. 
další možné termíny na vyžádání v CK.

Cena neobsahuje

20.09. – 27.09.2019 . . . . . . 97.990,– Kč  
18.10. – 25.10.2019 . . . . . . 97.990,– Kč 
01.11. – 08.11.2019 . . . . . . 79.990,– Kč 
20.12. – 27.12.2019 . . . . . . 99.990,– Kč
22.01. – 29.01.2020 . . . . . . 93.990,– Kč  
05.02. – 12.02.2020 . . . . . . 96.490,– Kč  
19.02. – 26.02.2020 . . . . . . 96.490,– Kč  
04.03. – 11.03.2020 . . . . . . 79.990,– Kč  
18.03. – 25.03.2020 . . . . . . 79.990,– Kč  
15.04. – 22.04.2020 . . . . . . 75.990,– Kč  
06.05. – 13.05.2020 . . . . . . 75.990,– Kč  
17.06. – 24.06.2020 . . . . . . 88.990,– Kč  
08.07. – 15.07.2020 . . . . . . 99.990,– Kč  
19.08. – 24.08.2020 . . . . . . 99.990,– Kč
16.09. – 23.09.2020 . . . . . . 94.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj: 5.800–11.400,– Kč dle termínu
Minimum: 2 osoby

Termíny
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Vydejte se po stopách
starých kultur do země
núbijských faraónů, kteří zde
žili v dobách slavné říše Kúš.
Objevte starověké pyramidy 
v Meroe a další archeologické
památky, které ukrývá
fascinující súdánská poušť.

Velký okruh
severním Súdánem

AFRIKA / SÚDÁN

79.990,– Kč
14 dní / 13 nocí EXO–396

fascinující pyramidy v údolí Nilu a
památky pod ochranou UNESCO

zkušený český průvodce 
se znalostí místních specifik

pitná voda v průběhu zájezdu
zdarma

Praha - Chartúm1
Odlet z Prahy do Chartúmu s přestupem. Přílet v nočních hodinách, transfer do hotelu 5*, nocleh.

Chartúm a Omdurman2
Po snídani prohlídka Chartúmu a Omdurmanu. Navštívíte Národní muzeum a Etnografické
muzeum, muzeum Khalifa house, hrobku Mehdi a starý suk v Omdurmanu. Podíváte se také na
soutok Bílého a Modrého Nilu. Večer návrat do hotelu, večeře, nocleh.

Chartúm – naga – mussawarat - merOe3
Odjezd do starověkého kulturního centra Nagy, kde si prohlédnete Amunův chrám, Římskou kapli
a Lví chrám. Pokračování do Musawarat as-Sufra, rozlehlé oblasti s výskytem starých chrámů.
Další cesta do Meroe. Návštěva největšího pyramidového pohřebiště v údolí Nilu. Desítky černých
pyramid se majestátně vystupují z pouštního písku. Nocleh ve stanovém kempu.

merOe – el damer – POušť BayOuda – JeBel Barkal – karima4
Ráno procházka k pyramidám. Odjezd do El Damer, přes Nil do Umm Tuyur a dál pouští Bayouda.
Prohlídka starověkého kláštera Dheir Ghazali. Odjezd k hoře Jebel Barkal, u jejíž paty leží chrám
Amuna z Napaty z 12. stol. př. n. l., který byl svého času nejdůležitějším náboženským centrem
království Kúš. Návrat do Karimy, nocleh v Merowe Tourist Village.

karima – nuri - karima5
Odjezd do Nuri, kde navštívíte pyramidy faraónů 26. dynastie, mezi nimiž je i slavný Taharqa.
Návrat do Karimy, nocleh v Merowe Tourist Village.

karima - el-kurru - karima6
Přeplavíte se na druhý břeh Nilu a cesta do el-Kurru, kde si prohlédnete podzemní hrobku krále
Tanwetamaniho s dochovanou typickou výzdobou. Návštěva zkamenělého lesa. Nocleh v Merowe
Tourist Village.

karima - kerma7
Cesta pouští z Karimy do Kermy. Po zbytek dne volno na relaxaci. Nocleh v núbijském domě.

kerma – messaida - sOleB8
Prohlídka starověké Kermy, která byla hlavním městem Horní Núbie ve 3. až 2. tisíciletí př. n. l.
Kromě jiného zde uvidíte obrovské stavby z cihel a bahna (Diffufa), které pravděpodobně sloužily
jako hrobky a jsou jen trochu mladší, než pyramidy v Gíze. Pokračování do Messaidy, kde
navštívíte křesťanskou kapli. Cesta na sever přes pestrobarevné núbijské vesničky a řeku Nil až do
Solebu. Nocleh v núbijském domě.

sOleB – sedeinga – OstrOv sai - sOleB9
Prohlídka kláštera v Solebu, núbijské kopie chrámů z Egypta, jejichž pilíře připomínají chrám v
Luxoru. Odjezd do Sdeingy. Návštěva chrámu zasvěcenému královně Teje, manželce Amenhotepa
III. a matky Akhenatena. Plavba lodí na ostrov Sai, kde uvidíte zříceniny z časů faraónů, ale i z doby
raně křesťanské kultury. Návrat do Solebu. Cesta pouští po slavné Road of Forty, po které v
dobách karavan trvalo velbloudům dojít z Khartoumu do Káhiry 40 dní. Nocleh v Solebu v
núbijském domě.
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Soleb – SeSebi – Sebu – TumbuS 
Odjezd do Sesebi, opevněného chrámového města, které sloužilo jako vojenská základna faraóna
Akhanatena. Přejezd Nilu. Zastávka u peřejí třetího nilského kataraktu. Uvidíte prehistorické
nápisy vyvedené na skalách blízko Sebu. Cesta do vesničky Tumbus. Prohlídka hieroglyfických
nápisů a ležící sochy krále Taharky. Nocleh v núbijském domě.

TumbuS – STará Dongola - Karima10
Odjezd do Staré Dongoly. Prohlídka zřícenin ve Staré Dongole, jež bývala v 5. – 14. stol. hlavním
městem křesťanského núbijského státu Makúrie. V 7. stol. město napadli muslimští Arabové, ale
nepodařilo se jim ho dobýt. Návrat do Karimy, nocleh v Merowe Tourist Village.

Karima – VáDí al-maliK - CharTúm11
Po snídani možnost procházky po okolí. Návrat zpět do Chartúmu. Cesta vede čarokrásným
pouštním údolím Vádí al-Malik, kde jistě uvidíte místní beduíny, kteří sem chodí napájet své
velbloudy. Večer příjezd do Chartúmu, transfer do hotelu 5*, nocleh.

CharTúm 12
Celý den volno na relaxaci a poslední nákupy suvenýrů. V noci transfer na letiště, odbavení k
odletu.

oDleT z CharTúmu – příleT Do prahy13
V časných ranních hodinách odlet do Prahy s přestupem. V odpoledních hodinách přílet do Prahy.

letenku Praha – Chartúm – Praha s přestupem
letištní taxy
veškeré transfery na pevnině dle programu klimatizovanými terénními automobily
aktivity a návštěvy památek dle programu 
3x ubytování v hotelu 5* v Chartúmu se snídaní
10x ubytování v hotelech, núbijských domech a stanech s plnou penzí
vstupní poplatky a povolení k focení
služby českého průvodce
registraci cestovního dokladu (40,- EUR) a vyřízení dokumentů nutných k získání víza

Cena obsahuje

vízum do Súdánu $67 (CK vyřizuje za 2.000,– Kč)
spropitné místním průvodcům
cestovní pojištění

Poznámka
zájezd expedičního charakteru. 
v navštívených oblastech nelze zajistit jiné, než programem avizované ubytování. 

Cena neobsahuje

21.03. – 03.04.2020 . . . . . . 79.990,– Kč
14.11. – 27.11.2020 . . . . . . 79.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj. . . 10.400,– Kč
Minimum: 10 osob

12

13
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Termíny
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Terra Incognita (Země nepoznaná), jak ji nazvali první ob-
jevitelé, je kontinent ležící na jižní polokouli mezi Indickým
a Tichým oceánem. Rozlohou je nejmenším kontinentem,
ale šestou největší zemí světa. Klima se mění od tropic-
kého severu s obdobím dešťů až po mírné v Tasmánii se
sněhovými srážkami v zimních měsících. Třetinu území za-
bírají pouště. Obyvatelstvo tvoří z 92 % běloši, 7 % má  asij-
ské předky. Původní obyvatelé (aborigines) tvoří méně než
1 % populace, většina obyvatel žije podél východního a ji-
hovýchodního pobřeží. Dříve britská trestanecká kolonie

vyhlásila nezávislost 1.1.1901. Vzniká australský svaz,
který tvoří šest států a dvě teritoria, nadále zůstává čle-
nem britského Společenství národů. Přes silné republikán-
ské tlaky je zde 52 % obyvatelstva pro zachování
společenství. Státním zřízením je konstituční monarchie
s vlastní ústavou. Austrálie používá metrický systém. Vět-
šina z Vás si pod tímto slovem vybaví dům opery v Sydney,
horu Ayers Rock a klokana. Tyto populární obrázky však
daleko zaostávají za přírodním bohatstvím, kulturní pest-
rostí a nespoutanými krásami této země. Austrálie Vám

je schopna nabídnout množství cestovatelských zážitků
od napínavého potápění na korálových útesech až po kos-
mopolitní Sydney a nejkrásnější pláže světa. Ale ta pravá
Austrálie začíná tam, kde města končí. Zkuste se vydat do
buše, spatřit nedozírné modré nebe, červený prach a po-
znat lakonickou povahu místních Aussies. Listnaté deštné
pralesy a pouštní národní parky či snad jednu z nejkrás-
nějších viktoriánských architektur, nepřeberné množství
chutí specialit národních kuchyní a australských vín.

To vše čeká jen na Vás...

AUSTRálie
Rozloha: 7.686.850 km2

Pevnina: 7.617.930 km2

Vodní plochy: 68.920 km2

Nejvyšší bod: Mt. Kosciuszko (2.229 m) 
Počet obyvatel: 25.503.423 (říjen 2019)
Hlavní město: Canberra 
Největší město: Sydney 
Měna: 1 australský dolar (AUD) = cca 16,5 Kč
Úřední jazyk: angličtina

Báječný svět protinožců...
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Maori Aotearoa (Země dlouhého bílého mraku) je souost-
roví dvou velkých a několika malých ostrovů ležící na jižní
polokouli v jižním Tichém oceánu 2.250 km východně od
Austrálie. Rozlohou je srovnatelné s Velkou Británií nebo
Japonskem. Klima je mírné a vlhké s malými rozdíly mezi
letními a zimními teplotami. Velkou roli zde hraje nadmoř-
ská výška. Obyvatelstvo tvoří ze 79 % běloši evropského
původu, 10 % jsou Maoři, 4 % potomci obyvatel tichomoř-
ských ostrovů a 7 % má  asijské předky. Většina obyvatel
žije na severním ostrově, který má větší 

ekonomický potenciál s téměř ideálními podmínkami pro
zemědělství. Původně britská kolonie vyhlásila nezávislost
26.9.1907. Vzniklá konstituční monarchie zůstává členem
britského Společenství národů a nemá vlastní ústavu.
Nový Zéland používá metrický systém. Země patří k nej-
větším světovým chovatelům ovcí.

Země protinožců. Mimo velké vzdálenosti od Evropy není
snad jediná věc, která by hovořila proti dovolené na
Novém Zélandu. Po dlouhém letu čeká na návštěvníky

země, která nabízí pestrou škálu přírodních zajímavostí:
členité pobřeží s mnoha ostrovy, vysoké hory s nikdy ne-
tajícím sněhem, brčálově zelené kopce poseté tisíci ov-
cemi, termální gejzíry a koupaliště, sopky a jeskyně.

Mimo několika velkých měst plyne život na Novém Zé-
landu pomalu a i díky tomu vychutná návštěvník krásy
přírody jedné z nejkrásnějších zemí.

nový zéland
Rozloha: 268.680 km2 

Severní ostrov: 115.000 km2 
Jižní ostrov: 151.000 km2 

Nejvyšší bod: Mount Cook (3.764 m) 
Počet obyvatel: 4.670.134 
Hlavní město: Wellington 
Největší město: Auckland 

Měna: 1 novozélandský dolar (NZD)  = cca 15,50 Kč 
Úřední jazyky: angličtina, maorština

  .
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AUSTRÁLIE & NOVÝ ZÉLAND

ODLET Z PRAHY & LET NA TRASE1

PŘÍLET DO CAIRNS2
Přílet do Cairns, transfer do hotelu, ubytování. Prostor na odpočinek po dlouhém letu. Nocleh 
v Cairns či okolí.

VELKÝ BARIÉROVÝ ÚTES3
Snídaně. Celodenní výlet na Velký bariérový útes – jenž je s délkou přes 2000 km největším
korálovým systémem na světě. Jde o jedinou stavbu živých organismů na Zemi, kterou lze spatřit
i z Měsíce. K plavbě patří možnost šnorchlování, přičemž oběd a půjčení brýlí s ploutvemi je 
v ceně. Nocleh v Cairns či okolí. 

CAIRNS4
Snídaně. Prostor pro odpočinek a relaxaci v přímořském městě. Zájemci však mohou podniknout
celodenní výlet do NP Daintree a Cape Tribulation, kde se mohutné katedrály deštných pralesů
potkávají s oceánem. V ceně je přibližně hodinová plavba po řece Daintree River, prohlídka
národního parku a oběd v místní restauraci (výlet fakultativně). Nocleh v Cairns či okolí.

CAIRNS – AYERS ROCK5
Snídaně. Transfer na letiště a přelet do Ayers Rock, ubytování. Odpoledne výlet k největšímu 
a nejslavnějšímu monolitu světa Ayers Rock – jazykem původních obyvatel Uluru. Výlet
zakončíme se sklenicí sektu pozorováním obrovité masy pískovce o výšce 348 m v překotné
symfonii měnících se barev zapadajícího slunce. Nocleh v Ayers Rock.

KATA TJUTA (OLGAS) – SYDNEY6
Brzy ráno zakusíme měkké světlo vycházejícího slunce u 30 gigantických kamenných dómů Kata
Tjuta (Mnoho hlav) nebo také Olgas, které se nalézají cca 40 min. jízdy od Uluru. V okolí  skalních
masivů žijí unikátní rostliny a živočichové, kteří se dokonale přizpůsobili tvrdým podmínkám
pouště. Transfer na letiště a odlet do Sydney. Ubytování, nocleh v Sydney.

SYDNEY7
Po snídani následuje celodenní pěší prohlídka města, při níž se podíváme do přístavní čtvrti
Circular Quay se světoznámou budovou opery a monumentálním mostem Harbour Bridge.
Navštívíme rovněž nejstarší čtvrť města The Rocks, vyhlídkovou věž (vstup fakult.), Hyde Park 
a katedrálu svaté Marie. Nocleh v Sydney.

1 - 2
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18 dní / 14 nocí EXO-850

141.990,– Kčod

průřez tím nejlepším 
z Austrálie a Nového Zélandu

nezapomenutelné zážitky 
z návštěvy nějvětšího korálového
útesu na světě

romantický západ slunce nad
Ayers Rock se sklenkou sektu 

možnost prodloužení 
o Jižní ostrov Nového Zélandu

Austrálie –
Nový Zéland
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SYDNEY: FEATHERDALE PARK8
Snídaně. Výlet do rezervace Featherdale Wildlife Park, kde se setkáte s ikonami australské zvířeny,
jakými jsou klokan, koala, ježura, pštros emu či tasmánský čert. Na cestě zpět do Sydney zastávka 
u olympijského stadionu (LOH 2000). Odpoledne pak můžeme navštívit Opera House, muzeum
výstavby Harbour Bridge, které se ukrývá v jednom z pilířů mostu, mořské akvárium a další zajíma-
vostí Sydney (vstupy fakult.). Část prohlídky města podnikneme lodí (v ceně). Nocleh v Sydney.

PŘELET DO AUCKLANDU9
Transfer na letiště a přelet na Nový Zéland, ubytování, volný program.

AUCKLAND10
Prohlídka města, při které kromě jiného navštívíte akvárium Kelly Tarlton’s Sealife s antarktickou
expozicí a kolonií tučňáků, a také nejvyšší věž jižní hemisféry Sky Tower. Nocleh v Aucklandu.

HOBBITON11
Odjezd do centra termální činnosti Rotorua s mnoha působivými vřídly a gejzíry. Po cestě
navštívíme Hobbiton, vesničku, která svým půvabem nadchne nejen milovníky Tolkienovy trilogie.
Prohlídka natáčecích míst Pána prstenů zahrnuta. Nocleh v Rotorua.

ROTORUA12
Prohlídka termální oblasti Whakarewarewa a malebného městečka Rotorua. Den můžete zakončit
stylově v Polynéských lázních. Nocleh v Rotorua.

WAI-O-TAPU – TURANGI13
Cestou k jezeru Taupo navštívíme nejbarevnější termální oblast Nového Zélandu Wai-O-Tapu.
Dále pokračujeme kolem vodopádů Huka Falls a jezera Taupo k NP Tongariro, nocleh.

TONGARIRO NP14
Výlet do okolí aktivních sopek v NP
Tongariro, případně možnost letu nad
horou – respektive činným vulkánem
Mt. Ruapehu. Odpoledne přejezd do
Wellingtonu, nocleh.

WELLINGTON15
Prohlídka města s vyhlídkou z hory Mt.
Victoria. Zájemci mohou navštívit Národní
muzeum, jehož expozice o historii a
přírodě zodpoví všechny otázky o Novém
Zélandu. Nocleh ve Wellingtonu.

ODLET16
Transfer na letiště a odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY17

Uluru (Ayers Rock)

Cairns

Sydney
Auckland

Rotorua
Taupo

Wellington

Austrálie

Nový Zéland

Nesmírně oblíbený zájezd
kombinující návštěvu hlavních
atraktivit Austrálie s přírodními
zázraky severu Nového Zélandu. 

leteckou přepravu a letištní poplatky
14x nocleh kategorie 3* se snídaní
dopravu autobusem, minibusem či vozem
služby českého průvodce
plavba k Velkému bariérovému útesu / oběd a šnorchlovací výbava zahrnuta
odpolední výlet k Ayers Rock, ranní výlet k Olgas 
vstup do Featherdale Wildlife Parku, kde uvidíte všechna typická australská zvířata
plavba v rámci prohlídky Sydney
vstup na vyhlídkovou věž v Aucklandu
vstup do antarktické polární expozice s kolonií tučňáků v Aucklandu
vstup do Hobbitonu 
vstup do termální oblasti Wai-O-Tapu a Whakarewarewa

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety, spropitné, strava
vstupní autorizaci do Austrálie 500,– Kč (zajistí CK)
vstupní autorizaci na Nový Zéland (47NZD; CK zajistí za 1000,- Kč)

Poznámka: počet dní na cestě závisí na letecké dopravě. Program na 14 nocí zůstává stejný.

Cena neobsahuje

03.02. – 20.02. 2020. . . . . 141.990,– Kč
25.02. – 13.03. 2020. . . . . 141.990,– Kč
19.10. – 05.11. 2020. . . . . 145.990,– Kč
10.11. – 27.11. 2020 . . . . 145.990,– Kč

01.02. – 18.02. 2021. . . . . 145.990,– Kč
01.03. – 18.03. 2021. . . . . 145.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj. . . 28.900,– Kč
Minimum: 16 osob

Termíny
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FOTO: 1. Sydney | 2. Quenstown, Nový Zéland | 3. Velký bariérový útes | 4. Ayers Rock – Uluru

Možnosti prodloužení: NOVÝ ZÉLAND – JIŽNÍ OSTROV 

Využijte výhodné možnosti prodloužení
zájezdu o návštěvu nesmírně poutavého
a přírodními zázraky nabitého Jižního
ostrova Nového Zélandu.

Cena prodloužení . . . . . . . 39.990,– Kč

(z ceny není možné poskytnout slevu/provizi)

Příplatek za jednolůžkový pokoj v rámci
prodloužení o Jižní ostrov . . . . . . . 16.990,– Kč

57
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NOVÝ ZÉLAND

ODLET Z PRAHY & LET NA TRASE1
Let na trase s mezipřistáním.

AUCKLAND2
Po příletu transfer do hotelu, volný program na dorovnání časového posunu.

AUCKLAND3
Prohlídka města, při které kromě jiného navštívíte akvárium Kelly Tarlton’s Sealife s antarktickou
expozicí a kolonií tučňáků, a také nejvyšší věž jižní hemisféry Sky Tower. Nocleh v Aucklandu.

HOBBITON4
Odjezd do centra termální činnosti Rotorua s mnoha působivými vřídly a gejzíry. Po cestě
navštívíme Hobbiton, vesničku, která svým půvabem nadchne nejen milovníky Tolkienovy trilogie.
Prohlídka natáčecích míst Pána prstenů zahrnuta. Nocleh v Rotorua.

ROTORUA5
Prohlídka termální oblasti Whakarewarewa a malebného městečka Rotorua. Den můžete zakončit
stylově v Polynéských lázních. Nocleh v Rotorua.

WAI-O-TAPU – TURANGI6
Snídaně. Cestou k jezeru Taupo navštívíme nejbarevnější termální oblast Nového Zélandu 
Wai-O-Tapu. Dále pokračujeme kolem vodopádů Huka Falls a jezera Taupo k NP Tongariro,
nocleh.

TONGARIRO NP7
Výlet do okolí aktivních sopek v Národním parku Tongariro, případně možnost letu nad horou –
respektive činným vulkánem Mt. Ruapehu. Odpoledne přejezd do Wellingtonu, ubytování, nocleh.

WELLINGTON8
Prohlídka města s vyhlídkou z hory Mt. Victoria. Zájemci mohou navštívit národní muzeum, jehož
expozice o historii a přírodě zodpoví všechny otázky o Novém Zélandu. Nocleh ve Wellingtonu.

PŘEJEZD NA JIŽNÍ OSTROV9
Plavba trajektem na Jižní ostrov Nového Zélandu. Průjezd nejproslulejší oblastí Sauvignon Blanc
nového světa (Malbourough). Přejezd do Nelsonu v zálivu Tasman Bay a krátka prohlídka  města.

Nový Zéland 
od severu k jihu
18 dní / 14 nocí EXO-860

133.990,– Kčod

nejpestřejší termální oblast

oblast aktivních vulkánů

krajina filmového Pána prstenů

národní park Abel Tasman 
bez kompromisů

1 - 2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Abel TAsmAn nP10
Brzy ráno přejezd do Kaiteriteri, odkud se lodí a pak pěšky formou působivé procházky vydáme 
na prohlidku podmanivých scenerií NP Abel Tasman. Nocleh Nelson.

nelson – GreymounTh11
Odjezd z Nelsonu směr NP Nelson Lakes. Průjezd scenickou oblastí Buller Gorge. Nocleh
Greymounth.

FrAnZ JoseF & FoX GlACIer12
Podél tropického pobřeží ostrova se vydáme do Hokitiky, centra nefritového řezbářství, které
sehrálo významnou roli při utváření maorské kultury. Cesta přes zapomenuté zlatokopecké osady
Ross a Hari Hari nás přivede k neskutečně působivému údolí ledovce Franz Josef a nakonec 
i k samotné prohlídce nedalekého ledovce Fox Glacier, který ústí  těsně nad úrovní hladiny moře, 
ale který přitom na 13km pouti k zemi padá z výšky 2.600 m. Zdejší horská údolí a husté lesy jsou
domovem rozkošných kiviů a chytrého kea, jediného horského papouška Nového Zélandu. 

FoX GlACIer – QueensToWn13
Dopoledne doporučujeme let helikoptérou nad některým z ledovců (fakultativně). Přejezd napříč
podmanivou krajinou rezervace Mount Aspiring s kulisou Novozélandských Alp a mnoha horskými
jezery do kouzelného Queenstownu, srdce adrenalinových sportů a vyhlášených vín.

QueensToWn14
Prohlídka Queenstownu s možností plavby parníkem TSS Earnslaw po jezeře Wakatipu nebo výletu
lanovkou na vrchol Bob's Peak (obojí fakultativně), kde se otevře ten pravý výhled na město a jeho
úžasné okolí. Rovnež se podíváme do blízkého Arrowtownu, jenž je živou připomínkou bouřlivé éry
zlaté horečky a také k mostu Kawarau Bridge, kde začal fenomén bungee jumpingu. Nabídka aktivit
je pestřejší: od závěsného létání, po jízdu raftem na divoké vodě či zběsilý “let” na proudovém člunu
skalními soutěskami Shotover River. Nocleh v Queenstownu.

mIlForD sounD15
Prostor pro aktivity v Queenstownu. Zájemci však
mohou podniknout cestu výpravnou krajinou 
k fjordu Milford Sound nebo Doubtfull Sound
s úžasnou plavbou lodí k samotnému hrdlu
Tasmanova moře s fascinující krajinou a vodopády
(fakultativně). Nocleh v Queenstownu.  

oDleT Do PrAhy16
Transfer na letiště, odlet do Aucklandu a do Prahy.

PŘÍleT Do PrAhy17

Příroda této země je nesmírně
pestrá. Divoké pobřeží, pláně
pokryté zelenými koberci se stády
ovcí. Hory a ledovce či azurová
jezera a fjordy... 

leteckou přepravu včetně letištních poplatků
14x nocleh kategorie 3* se snídaní
dopravu autobusem, minibusem či vozem
služby českého průvodce
vstup na vyhlídkovou věž v Aucklandu
vstup do antarktické polární expozice s kolonií tučňáků v Aucklandu
vstup do Hobbitonu 
vstup do termální oblasti Wai-O-Tapu a Whakarewarewa
vstup a plavba do NP Abel Tasman

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety, spropitné, strava
spropitné
strava (vyjma snídaní)
vstupní autorizaci na Nový Zéland (47NZD; CK zajistí za 1000,- Kč)

Cena neobsahuje

10.02. – 27.02. 2020. . . . . 133.990,– Kč
03.03. – 20.03. 2020. . . . . 133.990,– Kč
26.10. – 12.11. 2020. . . . . 135.990,– Kč
17.11. – 04.12. 2020 . . . . 135.990,– Kč
08.02. – 25.02. 2021 . . . . 135.990,– Kč
08.03. – 25.03. 2021 . . . . 135.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj. . . 27.700,– Kč
Minimum: 12 osob

Termíny
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FOTO: 1. Franz Joseph Glacier | 2. Queenstown | 3. Maori | 4. Milford Sound

Greimouth
Nelson

Picton

Welington

Taupo
RotoruaWaitomo Caves

Queenstown

Fox Glacier

Auckland

Nový Zéland
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leteckou přepravu a letištní poplatky
7x nocleh kategorie 3* se snídaní
dopravu autobusem, minibusem či vozem
služby českého průvodce
plavba k Velkému bariérovému útesu / oběd 
a šnorchlovací výbava zahrnuta
odpolední výlet k Ayers Rock, ranní výlet k Olgas 
vstup do Featherdale Wildlife Parku, kde uvidíte 
všechna typická australská zvířata
plavba v rámci prohlídky Sydney

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety
spropitné a stravování vyjma snídaní
vstupní autorizaci do Austrálie 500,– Kč (zajistí CK)

Možnost prodloužení
Cairns – odpočinek na australské riviéře
Fidži – pobyt na ostrovech snů o jižních mořích
Cookovy ostrovy – návštěva tropického ráje

Cena neobsahuje























ODLET Z PRAHY1

LET NA TRASE2

PŘÍLET DO CAIRNS3
Přílet do Cairns, transfer do hotelu, ubytování. Prostor na
odpočinek po dlouhém letu. Nocleh v Cairns či okolí.

VELKÝ BARIÉROVÝ ÚTES4
Snídaně. Celodenní výlet na Velký bariérový útes – jenž je
s délkou přes 2000 km největším korálovým systémem na
světě. Jde o jedinou stavbu živých organismů na Zemi,
kterou lze spatřit i z Měsíce. K plavbě patří možnost
šnorchlování, přičemž oběd a půjčení brýlí s ploutvemi je
v ceně. Nocleh v Cairns či okolí.

CAIRNS5
Snídaně. Prostor pro odpočinek a relaxaci v přímořském
městě. Zájemci však mohou podniknout celodenní výlet
(fakultativně) do NP Daintree a Cape Tribulation, kde se
mohutné katedrály deštných pralesů potkávají 
s oceánem. V ceně je přibližně hodinová plavba po řece
Daintree River, prohlídka národního parku a oběd 
v místní restauraci. Nocleh v Cairns či okolí.

CAIRNS – AYERS ROCK6
Snídaně. Transfer na letiště a přelet do Ayers Rock,
ubytování. Odpoledne výlet k největšímu a nejslavnějšímu
monolitu světa Ayers Rock – jazykem původních obyvatel
Uluru. Výlet zakončíme se slenicí sektu pozorováním
obrovité masy pískovce o výšce 348 m v překotné
symfonii měnících se barev zapadajícího slunce. Nocleh 
v Ayers Rock.

KATA TJUTA (OLGAS) – SYDNEY7
Brzy ráno zakusíme měkké světlo vycházejícího slunce 
u 30 gigantických kamenných dómů Kata Tjuta (Mnoho
hlav) nebo také Olgas, které se nalézají cca 40 min. jízdy
od Uluru. V okolí  skalních masivů žijí unikátní rostliny 
a živočichové, kteří se dokonale přizpůsobili tvrdým
podmínkám pouště. Transfer na letiště a odlet do Sydney.
Ubytování, nocleh v Sydney.

SYDNEY8
Po snídani následuje celodenní pěší prohlídka města, při
níž se podíváme do přístavní čtvrti Circular Quay se
světoznámou budovou opery a monumentálním mostem
Harbour Bridge. Navštívíme rovněž nejstarší čtvrť města
The Rocks, vyhlídkovou věž (vstup fakult.), Hyde Park a
katedrálu svaté Marie. Nocleh v Sydney.

SYDNEY: FEATHERDALE PARK9
Snídaně. Výlet do rezervace Featherdale Wildlife Park, kde
se setkáte s ikonami australské zvířeny, jakými jsou
klokan, koala, ježura, pštros emu či tasmánský čert. Na
cestě zpět do Sydney zastávka u olympijského stadionu
(LOH 2000). Odpoledne pak můžeme navštívit Opera
House, muzeum výstavby Harbour Bridge, které se
ukrývá v jednom z pilířů mostu, mořské akvárium a další
zajímavostí Sydney (vstupy fakult.). Část prohlídky města
podnikneme lodí (v ceně). Nocleh v Sydney.

ODLET DO PRAHY10
Transfer na letiště, odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

03.02. – 13.02. 2020 . . . . . . 93.990,– Kč
25.02. – 06.03. 2020 . . . . . 93.990,– Kč
19.10. – 29.10. 2020 . . . . . . 95.990,– Kč
10.11. – 20.11. 2020 . . . . . . 95.990,– Kč
01.02. – 11.02. 2021 . . . . . . 95.990,– Kč
01.03. – 11.03. 2021 . . . . . . 95.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj. . . 18.900,– Kč
Minimum: 6 osob

Termíny

Vydejte se za poznáním
Austrálie. Navštivte pul-
zující Sydney, magické
Uluru a korály Velkého
bariérového  útesu.

Austrálie:
Golden Triangle

93.990,– Kč
11 dní / 7 nocí EXO-802

od

AUSTRÁLIE

FOTO: 1. Sydney | 2. Velký bariérový útes

Uluru (Ayers Rock)

Cairns

Sydney

Austrálie
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leteckou přepravu a letištní taxy 
14x nocleh kategorie 3* se snídaní
dopravu autobusem, minibusem či vozem
služby českého průvodce v Austrálii
plavba k Velkému bariérovému útesu / oběd 
a šnorchlovací výbava zahrnuta
odpolední výlet k Ayers Rock, ranní výlet k Olgas 
vstup do Featherdale Wildlife Parku, kde uvidíte 
všechna typická australská zvířata
plavba v rámci prohlídky Sydney
transfery v Thajsku

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety
spropitné a stravování vyjma snídaní 
vstupní autorizaci do Austrálie 500,– Kč víza
Thajsko (zrušena při pobytu do 30 dnů)

Možnost prodloužení
Zájezd lze na vyžádání prodloužit o libovolný počet
nocí v Thajsku.

Cena neobsahuje



























ODLET A LET NA TRASE1

PŘÍLET DO CAIRNS2
Přílet do Cairns, transfer do hotelu, ubytování. Prostor na
odpočinek po dlouhém letu. Nocleh v Cairns.

VELKÝ BARIÉROVÝ ÚTES3
Snídaně. Celodenní výlet na Velký bariérový útes – jenž je
s délkou přes 2000 km největším korálovým systémem na
světě. Jde o jedinou stavbu živých organismů na Zemi,
kterou lze spatřit i z Měsíce. Možnost šnorchlování, (půj-
čení brýlí s ploutvemi a oběd v ceně). Nocleh v Cairns. 

CAIRNS4
Snídaně. Prostor pro odpočinek a relaxaci v přímořském
městě. Zájemci však mohou podniknout celodenní výlet
do NP Daintree a Cape Tribulation, kde se mohutné kate-
drály deštných pralesů potkávají s oceánem. V ceně je
přibližně hodinová plavba po řece Daintree River, prohlíd-
ka národního parku a oběd v místní restauraci (výlet fa-
kultativně). Nocleh v Cairns.

CAIRNS – AYERS ROCK5
Snídaně. Transfer na letiště a přelet do Ayers Rock, ubyto-
vání. Odpoledne výlet k největšímu a nejslavnějšímu mo-
nolitu světa Ayers Rock – jazykem původních obyvatel Ulu-
ru. Výlet zakončíme se sklenicí sektu pozorováním obrovi-
té masy pískovce o výšce 348 m v překotné symfonii mě-
nících se barev zapadajícího slunce. Nocleh v Ayers Rock.

KATA TJUTA (OLGAS) – SYDNEY6
Brzy ráno zakusíme měkké světlo vycházejícího slunce u
30 gigantických kamenných dómů Kata Tjuta (Mnoho
hlav) nebo také Olgas, které se nalézají cca 40 min. jízdy
od Uluru. V okolí  skalních masivů žijí unikátní rostliny a ži-
vočichové, kteří se dokonale přizpůsobili tvrdým podmín-
kám pouště. Transfer na letiště a odlet do Sydney. Ubyto-
vání, nocleh v Sydney.

SYDNEY7
Po snídani následuje celodenní pěší prohlídka města, při
níž se podíváme do přístavní čtvrti Circular Quay se svě-
toznámou budovou opery a monumentálním mostem
Harbour Bridge. Navštívíme rovněž nejstarší čtvrť města
The Rocks, vyhlídkovou věž (vstup fakult.), Hyde Park a ka-
tedrálu svaté Marie. Nocleh v Sydney.

SYDNEY: FEATHERDALE PARK8
Snídaně. Výlet do rezervace Featherdale Wildlife Park, kde
se setkáte s ikonami australské zvířeny, jakými jsou klo-
kan, koala, ježura, pštros emu či tasmánský čert. Na cestě
zpět do Sydney zastávka u olympijského stadionu (LOH
2000). Odpoledne pak můžeme navštívit Opera House,
muzeum výstavby Harbour Bridge, které se ukrývá v jed-

nom z pilířů mostu, mořské akvárium a další zajímavostí
Sydney  (vstupy fakult.). Část prohlídky města podnikne-
me lodí (v ceně). Nocleh v Sydney.

AUSTRÁLIE – THAJSKO9
Odlet do Bangkoku. Transfer do hotelu, nocleh.

BANGKOK10
V rámci fakultativní prohlídky města  návštěva chrámu
Wat Traimit se zlatým Buddhou, chrámového komplexu
Wat Po s ležícím Buddhou, královského paláce a chrámu
Wat Phra Kaew se sochou Smaragdového Buddhy. Plavba
po kanálech řeky Chao Phraya a návštěva brusírny draho-
kamů. Nocleh v Bangkoku.

BANGKOK – PATTAYA11
Transfer do letoviska Pattaya. Cestou možnost návštěvy
krokodýlí farmy. 

PATTAYA12
Pobyt u moře v nejživějším letovisku Asie. Fakultativně
návštěva tropické zahrady či sloní show.

PATTAYA13
Volno. Fakultativně výlet na Korálový ostrov či večer na
známou Travesti Show.

PATTAYA – KO SAMET14
Transfer na ostrov Ko Samet. Ubytování v bungalovech na
pláži. Nocleh.

KO SAMET15
Pobyt na pláži. Romantický večer v restauraci u oceánu.
Možnost okružní plavby. Nocleh.

BANGKOK - PRAHA16
Snídaně. V dopoledních hodinách transfer na letiště v
Bangkoku a odlet do Prahy. 

PŘÍLET DO PRAHY17

3

4

5
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7

8

9
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11

03.02. – 20.02. 2020. . . . . 105.990,– Kč
25.02. – 13.03. 2020. . . . . 105.990,– Kč
19.10. – 05.11. 2020. . . . . 107.990,– Kč
10.11. – 27.11. 2020 . . . . 107.990,– Kč
01.02. – 18.02. 2021. . . . . 107.990,– Kč
01.03. – 18.03. 2021. . . . . 107.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj. . . 21.900,– Kč

12

13

14

15

16

17

18

Termíny

Golden Triangle 
& Thajsko

105.990,– Kč
18 dní / 14 nocí EXO-840

od

61

Poznání nejlepšího 
z Austrálie vhodně
doplněné 0 pobyt u
moře v Thajsku.

AUSTRÁLIE & THAJSKO

FOTO: 1. Ayers Rock, Austrálie 

21 -

Uluru (Ayers Rock)

Cairns

Sydney

Austrálie

Pattaya

Ko Samet

Bangkok

Thajsko
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Východní pobřeží je 
o kaňonech, údolích, horách
a koberci eukalyptů, 
o koupání na plážích Gold
Coast či poznání životního
stylu Australanů.

Nejkrásnější místa
východní Austrálie

AUSTRÁLIE 

142.990,– Kč
18 dní / 14 nocí EXO-810

od

ODLET Z PRAHY1
Odlet z Prahy do Sydney.

NA CESTĚ2
Let na trase s mezipřistáním v Asii.

PŘÍLET DO SYDNEY3
Po příletu do Sydney krátká orientační prohlídka města s vyhlídkou na budovu Opery
a přístavní most, ubytování, volný program na dorovnání časového posunu. Nocleh v Sydney.

SYDNEY4
Pěší prohlídka města, při níž navštívíme čtvrť Circular Quay s budovou Opery, most Harbour
Bridge, čtvrť The Rocks, vyhlídkovou věž AMP Tower, Hyde Park či katedrálu svaté Marie.
Projedeme se případně lodí po zálivu (fakultativně). Nocleh v Sydney. 

CANBERRA5
Výlet do Canberry, metropole Austrálie. Prohlídka zahrnuje většinu atrakcí na obou březích
jezera Lake Burley Griffin včetně originální budovy parlamentu. Večer návrat do Sydney.
Nocleh.

NP BLUE MOUNTAINS6
Výlet do Blue Mountains. Nejdříve zastavíme v parku divokých zvířat Wildlife Park, kde uvidíte
na vlastní oči klokana, koalu, ježuru či pštrosa emu. V Blue Mountains navštívíme vyhlídku na
skalní útvar Tři sestry a vyjdeme si na procházku eukalyptovým lesem. Zpět se svezeme
nejstrmější železnicí světa.

SYDNEY – GOLD COAST7
Transfer na letiště, přelet do přímořského ráje Gold Coast severně od Sydney a transfer do
hotelu. Volno na plážích Surfers Paradise. Nocleh.

GOLD COAST8
Volno na nekonečných plážích Gold Coast nebo výlet do deštného pralesa národního parku
Lamington s nádhernými výhledy. Nocleh na Gold Coast.

BRISBANE – HERVEY BAY9
Přejezd přes Sunshine Coast do Hervey Bay – výchozího bodu pro návštěvu ostrova Fraser
Island. Cestou prohlídka Brisbane, centra státu Queensland.

FRASER ISLAND10
Výlet na největší písečný ostrov světa Fraser Island či volno na pláži. Ostrov a národní park
Great Sandy je známý neskutečně širokou pláží a písečnými dunami. Nechybějí čirá
sladkovodní jezírka nebo deštný prales. Nocleh.

ROCKHAMPTON 11
Přejezd do Rockhamptonu, překročení obratníku Kozoroha. Nocleh.

nádherná a velkolepá stavba
budovy opery v Sydney

dechberoucí zážitky z nejstrmější
železnice světa v Blue Mountains

nekonečné pláže Gold Coast 
a nádherné výhledy v Lemington NP

zkusíte hod bumerangem 
a zahrajete si na didgeridoo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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leteckou přepravu a letištní poplatky
14x nocleh kategorie 3* se snídaní
dopravu klimatizovaným mikrobusem/autobusem
služby českého průvodce
vstup do Featherdale Wildlife Parku
jízdenka na lanovku v Blue Mountains
celodenní výlet na Fraser Island
celodenní výlet do Whitsunday Island NP
celodenní výlet do NP Lamington

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety
vstupy do národních parků
spropitné a stravování vyjma snídaní
vstupní autorizaci do Austrálie 500,– Kč (zajistí CK)

Možnost prodloužení
AYERS ROCK: návštěva největšího a nejslavnějšího monolitu světa 
CAIRNS: odpočinek na plážích tropického severu u Velkého bariérového útesu

Cena neobsahuje

21.03. – 07.04.2020 . . . . . 143.990,– Kč
04.10. – 21.10.2020 . . . . . 143.990,– Kč
20.03. – 06.04.2021 . . . . . 143.990,– Kč
04.10. – 21.10.2021 . . . . . 143.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj. . . 31.900,– Kč

Termíny



























AIRLIE BEACH12
Přejezd do Airlie Beach, výchozího bodu pro návštěvu rezervace Whitsundays. Ubytování, volno
na pláži. Nocleh.

NP WHITSUNDAY ISLAND13
Celodenní výlet do národního parku na ostrovech Whitsunday. Ostrovy nabízejí široké
možnosti vodních radovánek – potápění, šnorchlování, koupání a romantické procházky.
Nocleh.

TOWNSVILLE – CAIRNS14
Cesta přes Townsville s možností návštěvy akvária, v němž se dozvíme vše o životě na
Bariérovém útesu. Odpoledne přejezd do Cairns. Nocleh.

CAIRNS15
Volno na plážích tropického severu nebo
fakultativně výlet lodí se skleněným dnem
pro pozorování podmořského života
Velkého bariérového útesu – největšího
korálového útesu planety. Možnost
potápění či šnorchlování. Fakultativně též
let vrtulníkem nad útesem. Nocleh.

CAIRNS16
Volno na plážích tropického severu nebo
celodenní výlet do nedaleké Kurandy, která
se nachází uprostřed deštného pralesa.
Jízda železnicí kolem vodopádů a nejdelší
lanovkou na světě nad deštným pralesem
bude zakončena v místním kulturním
centru vystoupením domorodé skupiny
písní a tanců. Můžete si také vyzkoušet hod
bumerangem nebo hru na domorodý
nástroj didgeridoo. Nocleh v Cairns.

ODLET DO PRAHY17
Transfer na letiště a odlet z Cairns do Prahy
s mezipřistáním v Asii.

PŘÍLET DO PRAHY18

12

13

14

15

16

17

18

FOTO: 1. nedaleko Kurandy | 2. Olgas | 3. Fraser sland | 4. Birdsville

Canberra

Sydney

Blue Mountains

Gold Coast

Brisbane

Fraser Island

Rockhampton

Whitsunday Islands

Townsville

CairnsKuranda

Austrálie
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Po Great Ocean Road
do Ayers Rock v rudém
centru australského
kontinentu.

leteckou přepravu a letištní poplatky 
14x nocleh kategorie 3* se snídaní
dopravu autobusem, minibusem či vozem
vstupy do národních parků
služby českého průvodce
vstup na Rialto Towers – vyhlídkové patro 
nejvyšší budovy Melbourne

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety
spropitné a stravování vyjma snídaní
vstupní autorizaci do Austrálie 500,– Kč (zajistí CK)

Cena neobsahuje











 







ODLET A LET NA TRASE1

MELBOURNE2
Ráno přílet do Melbourne, krátká prohlídka města, ubyto-
vání, volný program na dorovnání časového posunu.

MELBOURNE3
Prohlídka města. Navštívíme Flinders Street Station, Rialto
Towers, odkud je jedinečný pohled na město, Queen Vic-
toria Market a další zajimavosti.

GREAT OCEAN ROAD4
Dnes nás čekají neopakovatelné zážitky z výpravné jízdy
po silnici Great Ocean Road, jedné z nejpůsobivějších au-
stralských scenerií. Prohlédneme si rovněž nedávno zří-
cený most London Bridge.

COONAWARRA5
Návštěva Warrnambool a zahrad Umpherston Sinkhole.

KANGAROO ISLAND6
Návštěva známého Sheeps Back Museum a odpoledne
plavba na ostrov klokanů.

KANGAROO ISLAND7
Dnes máme celý den na to, abychom prozkoumali tento
přírodní ráj. Můžeme zde obdivovat lvouny, klokany či 
koaly. Večer pak zhlédneme návrat tučňáků na pláž Fairy
Penguin Parade.

ADELAIDE8
Ráno se pak na další dvě noci přesuneme do Adelaide.
Odpoledne  prohlídka města a jeho zajímavostí, možnost
volného programu. Nocleh.

ADELAIDE9
Celodenní výlet do German Village of Hahndorf a Barossa
Valley, kde dozrávají světově proslulá  australská vína.

WILPENA POUND10
Ráno si krátce prohlédneme památky v Adelaide a poté
budeme pokračovat do Wilpena Pound a navštívíme Ná-
rodní park Flinders Ranges se skalními malbami a rytina-
mi spolu s úchvatnou  scenerií tohoto horského pásma.

COOBER PEDY11
Dnes cesta po cestě Oodnadatta track do Coober Pedy
(v řeči domorodců „díra bílého muže“), kde nás pohltí ho-
rečka hledačů opálů. Prohlídka městečka zbudovaného
spíše pod zemí a seznámení se s historií dolování opálů.

AYERS ROCK12
Po snídani se vydáme pouští na sever až k osamělé skále,
největšímu monolitu světa, nazývaném Uluru.

AYERS ROCK13
Možnost nevšedního prožitku, východu slunce v poušti s
vyhlídkou na Ayers Rock (Uluru). Dopoledne okružní pro-
hlídka tohoto největšího a nejslavnějšího monolitu světa.
Odpoledne prohlídka skalních útvarů Olgas. Večer mož-
nost večeře „za zvuků ticha pouště" – Sounds of silence.

KINGS CANYON14
Cesta nás zavede do Kings Creek Station, farmy, která se
specializuje na vývoz velbloudů. Dále pokračujeme do
Watarrka National Park a návštěva Kings Canyon. Při pro-
cházce po okraji kaňonu se naskytne neopakovatelný po-
hled na kolmé stěny kaňonu, které mizí v hloubce až 300
metrů. Nocleh v Kings Canyon Resort.

ALICE SPRINGS15
Transport po Mereenie Loop Road, přes drsnou, ale pře-
krásnou zem domorodců (pouze za příznivých podmí-
nek). Cestou mineme kráter po meteoritu Gosse Bluff.
Uvidíme Standley Chasm a Simpsons Gap.  Pokračujeme
do Alice Springs, kde navštívíme School of the Air, největší
učebnu světa pro venkovské děti.

ODLET DO PRAHY16
Transfer na letiště a odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY17

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

18

15

14

16

17

10.04. – 27.04.2020 . . . . . 147.990,- Kč
26.06. – 13.07.2020 . . . . . 147.990,- Kč
11.09. – 28.09.2020 . . . . . 147.990,- Kč
10.04. – 27.04.2021 . . . . . 147.990,- Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 29.800,- Kč
Minimum: 16 osob

Termíny

Krásy
jižní Austrálie

145.990,– Kč
18 dní / 14 nocí EXO-820

od

AUSTRÁLIE

FOTO: 1. Great Ocean Road | 2. agama

21 -

Uluru
(Ayers Rock)

Alice Springs

Coober Pedy

Flinders Ranges

Port Augusta

Adelaide

Kangaroo Island

Warrnambool Melbourne

Kings Canyon

Austrálie
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Poněkud opomíjená,
podle mnohých však
nekrásnější část země.
Taková je západní
Austrálie. 

leteckou přepravu a letištní poplatky
16x nocleh kategorie 3* se snídaní
dopravu busem, minibusem či vozem
vstupy do národních parků
služby českého průvodce

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety
spropitné a stravování vyjma snídaní
vstupní autorizaci do Austrálie 500,– Kč (zajistí CK)

Možnost prodloužení na vyžádání
AYERS ROCK – navštivte největší a nejslavnější
monolit světa. 

CAIRNS - aktivní odpočinek na plážích tropického
severu u Velkého bariérového útesu

Cena neobsahuje









 







ODLET A LET NA TRASE1

DARWIN2
Přílet do Darwinu, transfer do hotelu, ubytování, nocleh.

KATHERINE GORGE3
Návštěva NP Litchfield s vodopády, jezírky a termitišti.
Cesta do Katherine. Plavba mezi pískovcovými skálami
Katherine Gorge.

LAKE ARGYLE – KUNUNURRA4
Cesta přes Victoria River a Timber Creek s okouzlujícím
Lake Argyle. Dále plavba po Old River do Kununurry.

BUNGLE BUNGLE DAY5
Návštěva drsné oblasti Kimberley a největšího diamanto-
vého dolu světa. Odpoledne cesta do El Questro Station s
tradičními dobytčími farmami o rozloze milionů akrů půdy.

FITZROY CROSSING6
Návštěva Halls Creek – místa, kde v 19. století vřela zlatá
horečka. Odpoledne strávíme v povodí řeky Fitzroy River.

GEIKIE GORGE – BROOME7
Plavba strhující roklinou Geikie Gorge. Dále návštěva Der-
byjského Boab Prison Tree. Za zhlédnutí stojí tyrkysová
modř zátoky Roebuck Bay. V podvečer návštěva Pearl
Lugger Musea a expozice o pěstování perel.

BROOME8
Volný den v Broome. Fakultat. vyjížďka na velbloudech.

PORT HEDLAND9
Průjezd odlehlou krajinou Great Sandy Desert. Návštěva
Iron Ore Port s výkladem o historii přístavu. Podíváme se
rovněž na obrovské důlní zařízení využívané při těžbě.

KARIJINI NATIONAL PARK10
Cesta do NP Karijini, který je známý velkolepými vodopá-
dy a roklinami. Zastávka u Fortescue Falls. Nocleh.

TOM PRICE MINE NORTH11
Návštěva důlního komplexu MT. TOM PRICE MINE. Cesta
do Karratha a Dampier. Návštěva North-West Project. Pak
cesta na jih krajinou pokrytou kobercem trávy spinifex k
pobřežnímu městu Exmouth.

CORAL BAY – NINGALOO REEF12
Cesta do malebné zátoky Coral Bay s pohádkově modrou
vodou a bílým pískem. Vyhlídková plavba po Ningaloo Reef
– k vidění je na 500 druhů ryb v okolí pestrobarevných ko-
rálů. V rezervaci Cape Range zastavíme v překrásné zátoce
Turquoise Bay. Program zakončíme v majáku Vlaming
Head Lighthouse s neopakovatelnými výhledy na pobřeží.

SHARK BAY13
Návštěva rybářského města Carnarvon, kde se pěstuje
tropické ovoce. Cesta do Shark Bay a NP Francois Peron,
jehož mělké vody jsou domovem delfínů, želv a velryb.

MONKEY MIA DOLPHINS14
Prohlídka Monkey Mia, neobvyklého místa, kde divocí del-
fíni připlouvají ke břehům.

NP KALBARRI15
Návštěva Hamelin Pool se starověkými zkamenělinami.
Dojezd do NP Kalbarri, ohromující pohled na řeku Mur-
chison River, která si před miliony lety prorazila cestu k
pobřeží a nechala za sebou 80 km pitorestních meandrů
a strží. Cesta do  rybářského města Geraldtonu.

THE PINNACLES16
Po návštěvě historické vesničky Greenough nás pohltí  NP
Nambung s ohromujícím pohledem na poušť, z níž vystu-
pují tisíce pískovcových pilířů.

PERTH17
Prohlídka hlavního města Západní Austrálie. Navštívíme
Fremantle a další zajímavosti města včetně výletu na os-
trov Rottnest Island.

ODLET DO PRAHY18
Transfer na letiště a odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY19
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02.05. – 21.05.2020 . . . . . 142.990,- Kč
03.10. – 22.10.2020 . . . . . 142.990,- Kč
02.05. – 21.05.2021 . . . . . 142.990,- Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 32.990,- Kč
Minimum: 16 osob

Termíny

Západní
Austrálie

137.990,– Kč
20 dní / 16 nocí EXO-845

od

AUSTRÁLIE

FOTO: 1. NP Nambung | 2. U Roebuck Bay
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AUSTRÁLIE / NOVÝ ZÉLAND

ODLET A LET NA TRASE1

PŘÍLET DO CAIRNS2
Přílet do Cairns, transfer do hotelu, ubytování. Prostor na odpočinek po dlouhém letu. Nocleh 
v Cairns či okolí.

VELKÝ BARIÉROVÝ ÚTES3
Celodenní výlet na Velký barié rový útes – jenž je s délkou 2000 km největším korálovým systémem
na světě. Jde o jedinou stavbu živých organismů na Zemi, kterou lze spatřit i z Měsíce. K plavbě patří
šnorchlování, přičemž oběd a půjčení brýlí s ploutvemi je v ceně. Nocleh v Cairns. 

CAIRNS4
Prostor pro odpočinek v přímořském městě. Zájemci mohou podniknout výlet do NP Daintree 
a Cape Tribulation, kde se mohutné katedrály deštných pralesů potkávají s oceánem. V ceně je
plavba po řece Daintree, prohlídka rezervace a oběd v místní restauraci. 

CAIRNS – AYERS ROCK5
Přelet do Ayers Rock. Odpoledne výlet k největšímu monolitu světa Ayers Rock (Uluru). Výlet
zakončíme se sklenicí sektu pozorováním masy pískovce o výšce 348 m v symfonii měnících se barev
zapadajícího slunce. Nocleh v Ayers Rock.

KATA TJUTA (OLGAS) – SYDNEY6
Brzy ráno zakusíme měkké světlo vycházejícího slunce u 30 kamenných dómů Kata Tjuta (Mnoho
hlav) nebo také, které se nalézají nedaleko Uluru. V okolí skalních masivů žijí unikátní rostliny 
a živočichové, kteří se dokonale přizpůsobili tvrdým podmínkám pouště. Transfer na letiště, odlet do
Sydney, ubytování, nocleh.

SYDNEY7
Celodenní pěší prohlídka města, při níž se podíváme do přístavní čtvrti Circular Quay se světoznámou
budovou opery a monumentálním mostem Harbour Bridge. Navštívíme nejstarší čtvrť města 
The Rocks, vyhlídkovou věž (vstup fakult.), Hyde Park a katedrálu svaté Marie. Nocleh v Sydney.

SYDNEY: FEATHERDALE PARK8
Výlet do Featherdale Wildlife Park, kde uvidíte ikony australské zvířeny klokana, koalu, ježuru, pštrosa
emu či tasmánského čerta. Zastávka u olympijského stadionu (LOH 2000). Odpoledne pak možnost
návštěvy Opera House, muzea výstavby Harbour Bridge, které se ukrývá v pilíři mostu, mořské
akvárium a atd... (vstupy fakult.). Část prohlídky lodí (v ceně). 

Nejlepší z Austrálie 
a Oceánie

20 dní / 16 nocí EXO-830

179.990,– Kčod

největší korálový útes planety

největší a nejslavnější monolit
světa Ayers Rock

exotická Maorská kultura

bělostné pláže s průzračnou
vodou

1 - 2

3

4

5

6

7

8

9
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AUSTRÁLIE – NOVÝ ZÉLAND9
Snídaně formou balíčku. Odlet do Christchurch, Transfer do Nelson, ubytování, nocleh.

AbEL TASmAN NP10
Brzy ráno přejezd do Kaiteriteri, odkud se lodí a pak pěšky formou působivé procházky vydáme 
na prohlidku podmanivých scenerií NP Abel Tasman. Nocleh Nelson.

NELSON – GREymOUNTh11
Odjezd z Nelsonu směrem k Národnímu parku Nelson Lakes. Průjezd scenickou oblastí Buller
Gorge, zastávky. Nocleh v Greymounth.

FRANZ JOSEF & FOX GLACIER12
Podél pobřeží cesta do Hokitiky, centra nefritového řezbářství. Cesta přes zapomenuté
zlatokopecké osady Ross a Hari Hari nás přivede k působivému údolí ledovce Franz Josef a Fox
Glacier, který ústí  těsně nad úrovní hladiny moře, ale přitom k zemi padá z výšky 2.600 m. Horská
údolí a husté lesy jsou domovem kiviů a chytrého jediného horského papouška kea.

FOX GLACIER – QUEENSTOWN13
Dopoledne let helikoptérou nad některý z ledovců (fakult.). Přejezd napříč rezervací Mount Aspiring
s kulisou Novozélandských Alp do Queenstownu, srdce adrenalinových sportů a vyhlášených vín.

QUEENSTOWN14
Prohlídka města a možnost plavby parníkem po jezeře Wakatipu či výletu lanovkou na Bob's Peak (obojí
fakult.) s výhledem na město a okolí. Cesta do Arrowtownu, připomínky bouřlivé éry zlaté horečky a k
mostu Kawarau Bridge, kde začal fenomén bungee jumping. Nabídka aktivit je pestrá: od závěsného
létání až po zběsilý “let” na proudovém člunu soutěskami Shotover River. Zájemci  mohou podniknout
cestu k fjordu Milford Sound nebo Doubtfull Sound s plavbou lodí k hrdlu Tasmanova moře s fascinující
krajinou a vodopády (fakult.). Nocleh v Queenstownu.

NOVÝ ZÉLAND – FIDŽI 15
Transfer na letiště, odlet na Fidži přes
Auckland. Transfer do přístavu a
plavba lodí na ostrov Malolo. Nocleh
v Malolo Island Resort s plnou penzí
(změna ostrova a resortu vyhrazena).

FIDŽI – mALOLO ISLAND 16
Dva dny relaxace na ostrově bělostných
pláží s možností potápění, šnorchlování,
windsurfingu či půjčení kajaku.

ODLET DO PRAhy17
Transfer na pevninu , odlet do Prahy. 

PŘÍLET DO PRAhy18

Vydejte se za poznáním toho
nejlepšího, co nabízí návštěva
Austrálie a Nového Zélandu a užijte
si pohodu na bělostných plážích
Fidži.

leteckou přepravu a letištní poplatky
13x nocleh kategorie 3* se snídaní v Austrálii a na Novém Zélandu 
3x nocleh 4* s plnou penzí na Fidži
dopravu autobusem, minibusem či vozem
všechny transfery dané programem zájezdu
služby českého průvodce s výjimkou Fidži
plavba k Velkému bariérovému útesu / oběd a šnorchlovací výbava zahrnuta
odpolední výlet k Ayers Rock, ranní výlet k Olgas 
vstup do Featherdale Wildlife Parku
plavba v rámci prohlídky Sydney
vstup a plavba do NP Abel Tasman

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety 
spropitné a stravování vyjma snídaní
vstupní autorizaci do Austrálie 500,– Kč (zajistí CK)
vstupní autorizaci na Nový Zéland (47NZD; CK zajistí za 1000,- Kč)

Cena neobsahuje

12.02.– 02.03.2020 . . . . . 195.990,– Kč
28.10.– 16.11.2020 . . . . . 195.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj. . . 48.990,– Kč
Minimum: 10 osob

Individuálně bez českého průvodce:
15.02.– 10.12.2020 . . . . . 179.990,– Kč

Termíny
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Nový Zéland v kostce 500 km
9 dní / 5 nocí EXO-861

ODLET A LET NA TRASE
Odlet z Prahy do Aucklandu.
AUCKLAND
Po příletu do Aucklandu půjčení vozu na letišti,
ubytování, prohlídka města.
AUCKLAND
Prohlídka města, návštěva akvária s antarktickou
expozicí a kolonií tučňáků, televizní věže Sky
Tower či vyhlídkového místa Mt. Eden.
WAITOMO – ROTORUA
Odjezd přes Hamilton do centra termální činnosti
Rotorua s mnoha působivými vřídly a gejzíry.
Cestou působivá zastávka na prohlídku jeskyní
Waitomo, kde žije unikátní druh světlušek.  Den
můžeme zakončit stylově v Polynéských lázních.
Nocleh v Rotorua.

ROTORUA – QUEENSTOWN
Dopoledne prohlídka údolí termálních pramenů
Waimangu, odjezd na letiště, vrácení vozu a pře-
let do Queenstownu. Po  příletu půjčení vozu,
ubytování, nocleh.
QUEENSTOWN
Den v Queenstownu, možnost výběru z pestré
nabídky fakultativních výletů. Případně doporu-
čujeme cestu výpravnou krajinou k fjordu Mil-
ford Sound nebo Doubtfull Sound s výpravnou
plavbou lodí až k samotnému hrdlu Tasmanova
moře s fascinující krajinou a s vodopády. Návrat
do Queenstownu, nocleh.
ODLET DO PRAHY
Vrácení vozu, odlet do Prahy s přestupy.
PŘÍLET DO PRAHY

2 os./vůz 4 os./vůz
01.11. – 30.04.20                59.990,- Kč         56.990,- Kč
01.05. – 31.08.20                61.990,- Kč         58.990,- Kč
01.09. – 30.10.20                59.990,- Kč         56.990,- Kč

min/max počet osob              2/4 osoby
letištní taxy                                       v ceně
Příplatek za sgl pokoj               8.990,- Kč
5x noc ubytování v hotelech 3* bez snídaně 

* podrobný itinerář na vyžádání v CK

2 os./vůz 4 os./vůz
01.11. – 30.04.20                72.990,- Kč         66.990,- Kč
01.05. – 31.08.20                74.990,- Kč         69.990,- Kč
01.09. – 30.10.20                72.990,- Kč         66.990,- Kč

min/max počet osob              2/4 osoby
letištní taxy                                       v ceně
Příplatek za sgl pokoj            16.990,- Kč
9x noc ubytování v hotelech 3* bez snídaně 

* lze připojit jižní část ostrova za 35.990,- Kč

2 os./vůz 4 os./vůz
01.11. – 30.04.20                74.990,- Kč         68.990,- Kč
01.05. – 31.08.20                72.990,- Kč         70.990,- Kč
01.09. – 30.10.20                74.990,- Kč         68.990,- Kč

min/max počet osob              2/4 osoby
letištní taxy                                       v ceně
Příplatek za sgl pokoj            15.990,- Kč
9x noc ubytování v hotelech 3* bez snídaně 

* lze připojit severní část ostrova za 31.990,- Kč

Termíny

Termíny
Nový Zéland sever 1500 km
14 dní / 10 nocí EXO-862

ODLET A LET NA TRASE
Odlet z Prahy do Aucklandu.
AUCKLAND
Po příletu do Aucklandu (ráno) půjčení vozu na
letišti, ubytování, prohlídka města s návštěvou 
akvária s antarktickou expozicí, televizní  věže Sky
Tower či vyhlídkového místa Mt. Eden.
AUCKLAND – BAY OF ISLAND
Cesta do zátoky Bay of Islands – přezdívané
hrana světa. Nocleh.
BAY OF ISLAND
Plavba za delfíny a prohlídka působivého pobřeží
Pacifiku. Nocleh
BAY OF ISLAND – AUCKLAND
Přejezd zpět do Aucklandu přes Hokianga & Kai-
para Harbour s pozoruhodnými dunami písku.
AUCKLAND  –PAUANUI
Dnes Vás čeká cesta podél dramatického po-
břeží do oblasti Coro-mandel. Nocleh v Pauanui.
PAUANUI – ROTORUA
Přejezd do centra termální činnosti Rotorua. Den
můžete zakončit stylově v Polynéských lázních. 

ROTORUA
Prohlídka malebného městečka a termální ob-
lasti Whakarewarewa s působivými termálními
vřídly a gejzíry. 
WAI-O-TAPU – TURANGI
Cestou k jezeru Taupo návštěva  termální oblasti
Wai-O-Tapu. Přes vodopády Huka Falls a jezero
Taupo příjezd k NP Tongariro.
TONGARIRO N.P.
Celodenní pěší výlet do okolí aktivních sopek
NP Tongariro, případně možnost letu nad horou –
respektive činným vulkánem Mt. Ruapehu. 
WELLINGTON
Přejezd do Wellingtonu. Prohlídka města s vy-
hlídkou z hory Mt. Victoria. Návštěva muzea Te
Papa, jehož expozice o historii a přírodě zodpoví
vše o Novém Zélandu.
ODLET DO PRAHY
Vrácení vozu, odlet do Prahy či přejezd na Se-
verní ostrov.
PŘÍLET DO PRAHY

Nový Zéland jih 2000 km
13 dní / 9 nocí EXO-863

ODLET A LET NA TRASE
Odlet z Prahy do Nelsonu, mezipřistání v Asii.
NELSON
Po příletu, půjčení vozu na letišti, ubytování.
ABEL TASMAN NP 
Dnes Vás čeká celodenní výlet do Národního
parku Abel Tasman, s nádhernými plážemi a
malebnou  scenerií novozélandské přírody.
NELSON – PUNAKAIKI
Cesta po pobřeží do Punakaiki, přímořského
centra outodoorových aktivit. Nocleh.
PUNAKAIKI – FOX GLACIER
Podél pobřeží přejezd k ledovci Fox Glacier,
jehož spodní část se nachází ve výšce 250 m
nad mořem, a který na své 13km pouti k zemi
padá z výšky 2.600 metrů. Pěší výlet k ledovci.
QUEENSTOWN
Přejezd přes NP Mount Aspiring okolo krásných
horských jezer a lesů do Queenstownu, novo-
zélandského centra adrenalinových sportů,
treků a vyhlášených vín.

QUEENSTOWN
Queenstown a jeho horském okolí. Možnost
výběru z nabídky fakultativních výletů a aktivit.
Nabízí se  kupříkladu jízda raftem po divoké
vodě, bungee jumping, jízda na proudovém
člunu skalními soutěskami Shotover River či
závěsné létání. Nocleh v Queenstownu.
MILFORD SOUND
Celodenní výlet překrásnou krajinou k fjordu
Milford Sound nebo Doubtfull Sound s výprav-
nou plavbou lodí až k samotnému hrdlu Tasma-
nova moře s fascinující krajinou a s vodopády.
Nocleh v Te Anau, kde je rovněž možné spatřit
unikátní druh jeskynních světlušek.
TE ANAU – DUNEDIN
Přejezd do Dunedin u zálivu Otago. Nocleh
DUNEDIN – CHRISTCHURCH
Cesta do  Christchurch, prohlídka, nocleh.
ODLET DO PRAHY
Vrácení vozu, odlet do Prahy.
PŘÍLET DO PRAHY

Termíny
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Nový Zéland
Programy pro individuální cestovatele

leteckou přepravu a letištní taxy

EXO 861
• 5x noc hotel 3* bez snídaně
• vůz kategorie Economy s plným krytím

EXO 862 
• 10x noc hotel 3* bez snídaně
• vůz kategorie Economy s plným krytím

EXO 863 
• 9x noc hotel 3* bez snídaně
• vůz kategorie Economy s plným krytím

Cena všech zájezdů obsahuje

vstupy do národních parků, v textu uvedené doporučené výlety 
či plavby (pokud není uvedeno jinak).
stravování, benzín, mýtné, parkovné, GPS a jiné náklady spjaté 
s provozem vozu jako contract fee či poplatek za jednosměrný
pronájem
služby českého průvodce
vstupní autorizaci na Nový Zéland (47NZD; CK zajistí za 1000,- Kč)

Poznámka:
Podrobné a doplňující informace k individuálním programům na
NOVÝ ZÉLAND žádejte v CK.

Cena všech zájezdů neobsahuje
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Na skok do Austrálie 1300 km
11 dní / 7 nocí EXO-826

LET PRAHA – MELBOURNE
Odlet z Prahy a let s mezipřistáním v Asii.
MELBOURNE
Po příletu, transfer do hotelu, ubytování, volno. 
GREAT OCEAN ROAD
Ráno si ve městě vyzvednete auto a vydáte se
po jedné z nejhezčích panoramatických silnic
Great Ocean Road. Na cestě uvidíte možná nej-
hezčí část australského pobřeží, atrakci 12
apoštolů nebo můžete vidět koaly v živé pří-
rodě. Nocleh na cestě. Další den pak cesta do
Melbourne. Nocleh.
MELBOURNE – CANBERRA
Cesta do Canberry, prohlídka  metropole Au-
strálie, nocleh.
CANBERRA – SYDNEY
Přejezd do Sydney, po cestě návštěva Národ-

ního parku Morton, kde se vydáte na pro-
cházku k vodopádům Fitzroy Falls. Večer příjezd
do Sydney, nocleh.
SYDNEY
Prohlídka města, při níž se podíváte do přístavní
části Circular Quay se světoznámou budovou
Opera House a mostem Harbour Bridge. Zajiš-
těna exkurze do Opera House. Zbytek dne pro-
hlídka nejstarší čtvrtě Sydney The Rocks. Nocleh.
SYDNEY
Náštěva Sydney Tower a akvária. Prohlídka bo-
tanické zahrady a čínské čtvrti. Odpoledne mů-
žete vyrazit na pláž Bondi Beach a udělat si
krásnou procházku po útesech. Nocleh.
ODLET DO PRAHY
Vrácení auta, odlet do Prahy.
PŘÍLET DO PRAHY

2 os./vůz 4 os./vůz
01.01. – 31.03,20                59.990,- Kč         56.990,- Kč
01.04. – 30.04.20                61.990,- Kč         57.990,- Kč
01.05. – 31.08.20                59.990,- Kč         56.990,- Kč
01.09. – 30.11.20                61.990,- Kč         57.990,- Kč

min/max počet osob              2/4 osoby
letištní taxy                                       v ceně
Příplatek za sgl pokoj            11.990,- Kč
7x noc ubytování v hotelech 3* se snídaní 

* podrobný itinerář na vyžádání v CK

Termíny

2 os./vůz 4 os./vůz
01.01. – 31.03.20                71.990,- Kč         66.990,- Kč
01.04. – 30.04.20                74.990,- Kč         68.990,- Kč
01.05. – 31.08.20                71.990,- Kč         66.990,- Kč
01.09. – 30.11.20                74.990,- Kč         68.990,- Kč

min/max počet osob              2/4 osoby
letištní taxy                                       v ceně
Příplatek za sgl pokoj            14.990,- Kč
9x ubytování v hotelech 3* bez snídaní 

* podrobný itinerář na vyžádání v CK

Termíny
East Coast Explorer 1800 km
13 dní / 9 nocí EXO-827

LET PRAHA – BRISBANE
Odlet z Prahy a let s mezipřistáním v Asii.
BRISBANE
Po příletu, transfer do hotelu, ubytování. Volné
odpoledne k prohlídce města. Nocleh.
BRISBANE – HERVEY BAY
Dopoledne si vyzvednete auto ve městě a vy-
razíte po pobřeží oblastí zvané Sunshine Coast.
Po cestě zastávka v NP Noosa. Nocleh v Hervey
Bay.
FRASER ISLAND
Dnes Vás čeká celodenní výlet na Fraser Island
(lze předplatit), největší písečný ostrov světa.
Nocleh v Hervey Bay.
ROCKHAMPTON
Přejezd po pobřeží do městečka Rockhampton.
Cestou překročíte obratník Kozoroha. Nocleh.
AIRLIE BEACH
Cesta do Airlie Beach, výchozího bodu pro náv-
štěvu rezervace Whitsunday. Nocleh.

WHITSUNDAYS ISLANDS
Celodenní výlet lodí kolem ostrovů Whitsundays
(lze předplatit). Zastávka na pláži Whitehaven
Beach. Oběd v ceně. Nocleh v Airlie Beach.
CAIRNS
Dnes cesta do tropického města Cairns. Po
cestě se nacházÍ několik atraktivních zastávek,
kde budete mít příležitost k procházce a krás-
ným výhledům podél cesty. Ubytování v Cairns.
VELKÝ BARIÉROVÝ ÚTES
Celodenní výlet na ostrov Velkého bariérového
útesu Green Island s obědem (lze předplatit).
Možnost šnorchlování. Nocleh v Cairns.
CAPE TRIBULATION
Výlet do NP Daintree a Cape Tribulation, kde se
katedrály deštných pralesů potkávají s oceá-
nem. Plavba po řece Daintree Rive).
ODLET DO PRAHY
Vrácení auta, odlet do Prahy.
PŘÍLET DO PRAHY

The Best of Australia 3500 km
23 dní / 19 nocí EXO-828

LET PRAHA – DARWIN
Odlet z Prahy a let s mezipřistáním v Asii.
PŘÍLET DO DARWINU
Po příletu půjčení vozu, nocleh.
KATHERINE GORGE
NP Litchfield s vodopády a termitišti. Plavba
mezi pískovcovými skálami Katherine Gorge.
KATHERINE GORGE
Prohlídka Katherine Gorge, přesun do Kakadu N.P.
BILLABONG CRUISE
Plavba po Yellow Waters Billabong. Odpoledne
návrat do Darwinu.
DARWIN – CAIRNS
Odlet do Cairns, půjčení vozu, volno.
CAIRNS
Výlet lodí na Velký bariérový útes a pobyt na plá-
žích tropického severu, případně výlet do Kurandy. 
AYERS ROCK
Odlet do Ayers Rock, půjčení vozu, prohlídka nej-
většího monolitu světa.
KINGS CANYON
Cesta ke Kings Canyon, prohlídka.
ALICE SPRINGS
Cesta do Alice Springs, prohlídka.

MELBOURNE
Přelet do Melbourne, půjčení vozu, prohlídka.
SOVEREIGN HILL
Cesta napříč státem Victoria. Zastávka ve zlato-
kopecké osadě Sovereign Hill, přejezd do Albury.
CANBERRA
Cesta do Canberry, metropole Austrálie. 
SYDNEY
Přejezd do Sydney, zastávka v Braidwood, ma-
lebné Kiamě s gejzírem tvořeným přílivovými vl-
nami a u pláže Wattamolla. Odpoledne návštěva
zátoky Botany, kde kapitán James Cook poprvé
vstoupil na australskou půdu.
SYDNEY
Prohlídka města.
BLUE MOUNTAINS N.P. 
Výlet do Národního parku Blue Mountains
včetně pěšího výletu  eukalyptovým lesem a
jízdy nejstrmější železnicí světa. 
SYDNEY
Volný den k nákupu suvenýrů.
ODLET DO PRAHY
Vrácení auta, odlet do Prahy.
PŘÍLET DO PRAHY

2 os./vůz 4 os./vůz
01.01. – 31.03.20                99.990,- Kč         91.990,- Kč
01.04. – 30.04.20             101.990,- Kč         93.990,- Kč
01.05. – 31.08.20                99.990,- Kč         91.990,- Kč
01.09. – 30.11.20             101.990,- Kč         93.990,- Kč

min/max počet osob              2/4 osoby
letištní taxy                                       v ceně
Příplatek za sgl pokoj            28.990,- Kč

* podrobný itinerář na vyžádání v CK

Termíny
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Austrálie
Programy pro individuální cestovatele

leteckou přepravu a letištní taxy

EXO 826
• 7x noc hotel 3* se snídaní 
• vůz kategorie Economy s plným krytím

EXO 827
• 9x noc hotel 3* bez snídaně
• vůz kategorie Economy s plným krytím

EXO 828
• 19x noc hotel 3* bez snídaně 
• vůz kategorie Economy s plným krytím

Cena všech zájezdů obsahuje

vstupní autorizaci do Austrálie 500,– Kč (zajistí CK)
do národních parků
v textu uvedené doporučené výlety či plavby 
stravování, benzín, mýtné, parkovné, GPS a jiné náklady spjaté
s provozem vozu, contract fee či jednosměrný pronájem
služby českého průvodce

Poznámka:
Podrobné a doplňující informace k individuálním programům
na AUSTRÁLIE žádejte v CK.

Itineráře lze libovolně měnit, zkracovat či prodlužovat.

Cena všech zájezdů neobsahuje
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ODLET A LET NA TRASE1
Odlet do Sydney z letiště.

PŘÍLET DO SYDNEY2
Přílet do Syd ney, transfer do hotelu, ubytování.

POBYT V SYDNEY3
Pobyt v Sydney lze zpestřít některým z fakulta tiv ních
výletů  – prohlídkou města, výletem do Blue Mounta-
ins či za vínem do Hunter Valley. Rov něž nelze opo-
menout sydneyské pláže Bondi, Manly či Maroubra
lákající k vodním spor tům a koupání. A nakonec je tu
řada muzeí, unikátní budova opery nebo nákupy su-
venýrů v čínské čtvrti a na tržišti Paddy’s Market.

ODLET DO PRAHY4
Transfer na letiště, odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY5

AUSTRÁLIE – SYDNEY

SYDNEY
Metropole Austrálie

11 dní / 7 nocí EXO–805

57.990,– Kčod

2

10

3

11

leteckou přepravu Praha – Sydney – Praha
letištní poplatky 
transfer letiště – hotel – letiště

Cena obsahuje

vízum do Austrálie  (zajistí CK za 500,- Kč)
fakultativní výlety
služby českého průvodce

Možnost prodloužení
Pobyt v Sydney lze na vyžádaní zkrátit, 
prodloužit či jakkoli modifikovat nebo 
kombinovat s ohledem na přání klienta. 

Cena neobsahuje
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VYBAVENÍ: restaurace, bar, trezor za poplatek na recepci,
internet za poplatek v hotelovém informačním centru

STRAVOVÁNÍ: bez stravy; snídaně formou bufetu za
příplatek; možnost stravování a la carte v hotelové restauraci

VYBAVENÍ POKOJŮ: koupelna s WC, klimatizace, TV, rádio,
telefon se záznamníkem, kávovar, malá kuchyňka 
s mikrovlnnou troubou a ledničkou

Travelodge
SYDNEY

Hotel nabízí 406 moderních komfortních pokojů 
v 18 patrech příhodně umístěných nedaleko Hyde
Parku, Oxford Street, Central Railway Station, centra

Fakultativní výlety

HHH

VYBAVENÍ: restaurace, bar, café, irská hospůdka, masáže,
bazén, lázně, posilovna, kadeřnický salon
STRAVOVÁNÍ: bez stravy; snídaně formou bufetu za
příplatek; možnost stravování a la carte v hotelové
restauraci
VYBAVENÍ POKOJŮ: klimatizace, možnost připojení
k internetu, minibar, žehlička a žehlící prkno, vysoušeč vlasů,
TV, trezor

Grace Hotel
SYDNEY

Hotel se nachází v centru města, v budově, která je
chráněnou památkou. Nabízí 382 elegantních,
prostorných pokojů několika kategorií. Během 10
minut klidné chůze se ocitnete v Darling Harbouru či
akváriu. Dojít k Opera House Vám zabere asi 15 minut.

HHHH

Sydney
Jeden z nejpůsobivějších přístavů
světa a zároveň živé, svůdné město
mnoha kouzel, barev, vůní a tvarů.
Obyvatelé Sydney jsou ležérní a ote-
vření – avšak také módní a zavislí na
svém městě. Sydney je jako maják
svobody a pluralismu vábící přistěho-
valce z celého světa. Atraktivní vzhle-
dem i životním stylem. Původní
britská trestanecká kolonie zažila neví-
danou proměnu v jedno z nejkosmo-
politnějších společenství. Čínské
noviny, libanonské jídlo, řecký orto-
doxní kostel jsou stejně obvyklé jako
anglo-irské tradice. 

PROHlÍDKA MěSTA A PlÁžÍ
Půldenní prohlídka centra a historických oblastí
východu + návštěva Bondi Beach a vyhlídky v zá-
toce Watsons Bay.

Cena: od 2.700,- Kč/os

HuNTER VAllEY
Celodenní výlet za světově proslulými austral-
skými víny. Ochutnávky a oběd v ceně výletu.

Cena: 3.900,- Kč/os

NP BluE MOuNTAiNS
Výlet do Blue Mountains s procházkou eukalypto-
vým lesem a sestupem do údolí. Na cestě zpět
návštěva Wild Park.
.
Cena: 2.700,- Kč/os

VYBAVENÍ: bazén, lázně, posilovna, místnost na cvičení jógy
STRAVOVÁNÍ: bez stravy; možnost stravování a la carte
v mnoha restauracích v bezprostřední blízkosti hotelu
VYBAVENÍ POKOJŮ: koupelna, WC, klimatizace, možnost
připojení k internetu, TV, telefon, rádio, dokovací stanice pro
iPod, žehlička, vysoušeč vlasů, trezor, malá kuchyňka
s mikrovlnou troubou a ledničkou, balkon

Adina Apartment Hotel
SYDNEY

Hotel se 111 pokoji a apartmány se nachází
nedaleko centra města a pouhých 5 minut chůze
od nejoblíbenější australské pláže Bondi Beach, 7
minut jízdy od Centennial Park a 20 minut jízdy od
Sydney Opera House.

HHHHH

OBDOBÍ: Travelodge Hotel *** Adina Apartment Hotel **** Grace Hotel ****

05.12. – 05.01.2020 59.990,– / 2.600,– / 2.600,– 65.990,– / 3.300,– / 3.300,– 63.990,– / 2.900,– / 2.900,–

06.01. – 30.06.2020 57.990,– / 2.600,– / 2.600,– 63.990,– / 3.300,– / 3.300,– 60.990,– / 2.900,– / 2.900,–

01.07. – 30.09.2020 59.990,– / 2.600,– / 2.600,– 65.990,– / 3.300,– / 3.300,– 63.990,– / 2.200,– / 2.200,–

01.10. – 14.12.2020 57.990,– / 2.600,– / 2.600,– 63.990,– / 3.300,– / 3.300,– 60990,– / 2.900,– / 2.900,–

Cena za osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji / noc navíc / jednolůžkový pokoj a noc
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ODLET Z PRAHY1
Odlet z Prahy do Nadi na Fidži.

PŘÍLET NA FIDŽI2
Přílet na Fidži (přelet datové hranice ubere 1 den).
Transfer (člunem) do hotelu. Dle času příletu může
být zařazena noc na hlavním ostrově (není v ceně).

POBYT NA FIDŽI3
Pobyt v hotelu dle výběru, možnost fakultativních výle -
tů. Doporučujeme výlety na malé korálové ostrůvky se
šnorchlováním či potápěním v průzračných vodách,
návštěvu Suvy, metropole Fidži s koloniální architektu-
rou či výlet do vnitrozemí do folklórní vesnice Navala 
s původními tradičními domky z přírodních materiálů.

ODLET A CESTA DO PRAHY4
Transfer na letiště, odlet do Prahy, po překonání da-
tové hranice posun data o jeden den nazpět. 

přílet do pRAHY5

OCEÁNIE – FIDŽI

FIDŽI

11 dní / 7 nocí EXO–885

58.990,– Kčod

1

2

9

10

leteckou přepravu a letištní taxy
transfer letiště - hotel - letiště
7x nocleh v hotelu dle výběru

Cena obsahuje

fakultativní výlety
stravování, pokud není uvedeno jinak v popisu hotelu

Možnost kombinace
Pobyt na Fidži lze výhodně kombinovat s poznáva-
cími zájezdy do Austrálie a na Nový Zéland

Cena neobsahuje
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Pobyt či prodloužení k Austrálii 
a Novému Zélandu
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VYBAVENÍ restaurace, bar s živou hudbou, bazén

Pláž nádherná písečná pláž

ZáBAVA A sPoRT venkovní bazén, potápění, šnorchlování, vodní sporty na
pláži, plachtění, rybaření, lázně, animační programy pro děti

sTRAVoVáNÍ bez snídaně bufet; ta lze předplatit, ale pouze jako součást
plné penze 1.990,- Kč/den

VYBAVENÍ PoKojů bure (bungalovy) v místním stylu - jeden prostorný pokoj
s koupelnou, WC, fén, klimatizace, větrák, varná konvice, lednička, trezor,
terasa. Všechny bure mají výhled na moře

Malolo Island Resort
MAMANUCA

Luxusní resort se nachází na tropickém ostrově Malolo a je
součástí souostroví Mamanuca (25 km západně od letiště Nadi a
hlavního ostrova Viti Levu). K dispozici je 47 ,,bure“ (bungalovů).

HHHH

VYBAVENÍ 3 restaurace, bar, noční klub, 2 sladkovodní bazény s dětskou
částí, miniklub pro děti 4–12 let, konferenční místnost, centrum zdraví 
a krásy, turistické centrum, půjčovna automobilů, business centrum (fax,
WIFI, přípojka k internetu)

Pláž pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu

ZáBAVA s sPoRT 6x týdně večer živá hudba nebo folklorní vystoupení,
tenis, stolní tenis, šipky, volejbal, půjčovna jízdních kol, fitness centrum,
bezmotorové vodní sporty, vodní lyžování, šnorchlování, za poplatek
potápění, výlety katamaránem, rybaření

sTRAVoVáNÍ polopenze – formou bufetu, za příplatek All Inclusive

VYBAVENÍ PoKojů koupelna s WC, vysoušeč vlasů, klimatizace, minibar,
trezor, telefon, sat. TV, balkon/terasa

Tokoriki Island Resort
MAMANUCA

Luxusní hotel s 229 pokoji leží v srdci letoviska Grand Baie.

HHHH

VYBAVENÍ 3 restaurace, 2 bary, kavárna, 4 bazény, lázeňské centrum, wi–fi,
konferenční místnost, miniklub, junior–klub, kadeřník, meditační centrum

Pláž 3 písečné pláže  na břehu klidné laguny přímo u hotelu

ZáBAVA A sPoRT bezmotorové vodní sporty, vodní lyžování, tenis, stolní
tenis, fitness, plážový volejbal, thai chi a jóga,  za poplatek motorové vodní
sporty, potápění, horská kola, hotelové kino, golfové odpaliště

sTRAVoVáNÍ polopenze snídaně formou bufetu, večeře bufetem nebo
výběrem z menu, za příplatek All Inclusive

VYBAVENÍ PoKojů koupelna s vanou a sprchou, vysoušeč vlasů, WC,

Vomo Island Resort
MAMANUCA

oblíbený hotel postavený zcela v souladu s filosofií  Feng Shui 
na severu nedaleko rybářské vesnice Grand Gaube s nádherným 
výhledem na severní souostroví  Coin de Mire, Ile Plate a Ile Ronde.

HHHHH
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Malolo Island Resort **** plná penze

*PRG         *AUS         *NZD
15.12.- 15.01.20 82.990,-    59.990,-    59.990,-
16.01.- 31.03.20 79.990,-    58.990,-    58.990,-
01.04.- 31.08.20 82.990,-    59.990,-    59.990,-
01.09.- 14.12.20 79.990,-    58.990,-    58.990,-

Příplatek za jednolůžkový pokoj 5.100,- Kč/noc

Tokoriki Island Resort **** plná penze

*PRG          *AUS         *NZD
15.12.- 15.01.20 108.990,-    85.990,-    85.990,-
16.01.- 31.03.20 106.990,-    83.990,-    83.990,-
01.04.- 31.08.20 108.990,-    85.990,-    85.990,-
01.09.- 14.12.20 106.990,-    83.990,-    83.990,-

Příplatek za jednolůžkový pokoj 9.000,- Kč/noc

Vomo Island Resort ****+ plná penze

*PRG           *AUS           *NZD
15.12.- 15.01.20 136.990,-    113.990,-    113.990,-
16.01.- 31.03.20 133.990,-    109.990,-    109.990,-
01.04.- 31.08.20 136.990,-    113.990,-    113.990,-
01.09.- 14.12.20 133.990,-    109.990,-    109.990,-

Příplatek za jednolůžkový pokoj 13.000,- Kč/noc

* PRG = odlet z Prahy  /  AUS = odlet ze Sydney  /  *NZD = odlet z Aucklandu
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ODLET Z PRAHY1

PŘÍLET NA COOKOVY OSTROVY2
Přílet do Rarotongy, metropole Cookových ostrovů.
Transfer do hotelu, ubytování. Volno na koupání. 

POBYT NA COOKOVÝCH OSTROVECH3
Relaxace, kou pání, opalování, vodní sporty. Mož nost
čerpaní fa kul ta tivních výletů/aktivit, návštěva Cultural
Villa ge, golf, ryba ření, pěší túry do hor.

ODLET A LET DO PRAHY4
Transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY5

OCEÁNIE – COOKOVY OSTROVY

Cookovy
ostrovy

8 (10) dní / 7 nocí EXO–875

44.990,– Kčod

1

2

9

10

leteckou přepravu a letištní taxy
7x ubytování se snídaní
transfer letiště/hotel/letiště

Cena obsahuje

fakultativní výlety
stravování, pokud není uvedeno jinak 
v popisu hotelu

Možnost kombinace
Pobyt na Cookových ostrovech lze výhodně 
kombinovat s poznávacími zájezdy do Austrálie 
a na Nový Zéland.

Cena neobsahuje
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Pobyt či prodloužení k Austrálii 
a novému Zélandu
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VYBAVENÍ 2 restaurace, bar, bazén, tropické zahrady, fitness, lázně, internet,
prádelna, trezor na recepci
Pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu
ZáBAVA A SPoRt tenis, squash, golf (5 min. od hotelu)
StRAVoVáNÍ snídaně formou bufetu; obědy a večeře a la carte v restauraci
VYBAVENÍ PoKojů koupelna s WC, nastavitelná klimatizace, TV, telefon,
minibar, kávovar, lednice, balkon nebo terasa; max. 3 osoby na pokoji

Edgewater Resort
RAROTONGA

Plážový hotel západně od Rarotongy cca 8 minut jízdy od
městečka Avarua, kde  nalezneme obchody, kavárny atd.

HHHH

ZáBAVA S SPoRt půjčení vybavení ke šnorchlování, kajaků, kol,
fakultativní výlety (výlet po ostrově, výlety lodí atd.).
StRAVoVáNÍ snídani, oběd i večeři lze objednat přímo na pokoj. Resort
nemá restauraci
VYBAVENÍ PoKojů každý bungalov má malý venkovní bazén, kuchyňku,
TV, DVD a CD přehrávač, klimatizaci, telefon
* Ubytování dětí do 13 let není možné

Sea Change Villas
RAROTONGA

resort s 8 vilami na jižním pobřeží ostrova Rarotonga, na
březích omračující laguny Titikaveka lagoon, která je známá
svými bílými písčitými plážemi. Ubytování v typických vilách
v tropické zahradě s výhledem do laguny

HHHH

VYBAVENÍ bazén, bar, potápěčské centrum, restaurace 
ZáBAVA A SPoRt půjčení vybavení ke šnorchlování, kol, auta, kanoí
StRAVoVáNÍ snídaně; možnost stravování a la carte
VYBAVENÍ PoKojů klimatizace, telefon, TV, CD přehrávač, trezor, minibar,
vysoušeč vlasů, venkovní sprcha

Pacific Resort Aitutaki
AITUTAKI

Luxusní resort s 27 bungalovy přímo na pláži Vám nabízí vrchol po-
hodlí, luxusu a relaxace. Kromě jiných ocenění získal i letos cenu za
nejlepší resort na Cookových ostrovech, což jistě mluví za vše.

HHHH
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Edgewater Resort ***+ snídaně

*PRG         *AUS         *NZD
15.12.- 15.01.20 84.990,-    46.990,-    45.990,-
16.01.- 31.03.20 79.990,-    44.990,-    42.990,-
01.04.- 31.08.20 84.990,-    46.990,-    45.990,-
01.09.- 14.12.20 79.990,-    44.990,-    42.990,-

Příplatek za jednolůžkový pokoj 3.000,- Kč/noc

Sea Change Villas **** snídaně

*PRG          *AUS         *NZD
15.12.- 15.01.20 105.990,-    67.990,-    66.990,-
16.01.- 31.03.20 102.990,-    65.990,-    64.990,-
01.04.- 31.08.20 105.990,-    67.990,-    66.990,-
01.09.- 14.12.20 102.990,-    65.990,-    64.990,-

Příplatek za jednolůžkový pokoj 7.000,- Kč/noc

Pacific Resort Aitutaki **** snídaně

*PRG          *AUS        *NZD
15.12.- 15.01.20 134.990,-    96.990,-    95.990,-
16.01.- 31.03.20 130.990,-    93.990,-    92.990,-
01.04.- 31.08.20 134.990,-    96.990,-    95.990,-
01.09.- 14.12.20 130.990,-    93.990,-    92.990,-

Příplatek za jednolůžkový pokoj 11.500,- Kč/noc

* PRG = odlet z Prahy  /  AUS = odlet ze Sydney  /  *NZD = odlet z Aucklandu

Austral_1_2020_PoznavackyNEW  11.11.19  0:33  Page 75



OCEÁNIE / FraNCOuzsKÁ POlyNésIE

Plavba
Francouzskou Polynésií
s českým delegátem

14 dní / 11 nocí EXO-895

145.990,– Kčod

Všechny milovníky přírodních
krás, průzračného moře,
dramatického vnitrozemí
a bělostných pláží zde čeká
skutečný zemský ráj.
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ODLET Z PRAHY 1
Odlet na Tahiti s přestupem v Paříži a Los Angeles (nutný biometrický pas a vstupní
povolení do USA). 

TAHITI 2
Po příletu transfer do hotelu, nocleh na Tahiti.

TAHITI – NALODĚNÍ
Po snídani transfer do přístavu a nalodění na loď Regata (Oceania Cruises),
odpolední relaxace, seznámení s lodí nebo možnost procházky po městě.

MOOREA3
Brzy ráno vyplutí z Tahiti k ostrovu Moorea. Tak trochu ve stínu Bora Bora je tento
ostrov utajenou perlou. Máte-li chuť zpestřit si cestu golfem, zde je ta správná
příležitost na neobvyklý golfový zážitek.

FAKARAVA (TUAMOTU)4
Čarokrásný atol naplňuje všechny představy rajského života v příjemném slunném
podnebí jižního Pacifiku a zve k poznávání přírody pod vodou nebo lenošení na pláži.
Právě zde má rodinné kořeny dynastie Pomare, která bezmála jedno století vládla nad
polynéským souostrovím, než byla nemilosrdně vytlačena evropskými mocnostmi.

PLAVBA JIŽNÍM PACIFIKEM5

NUKU HIVA (MARKÉZY)6
Největší ostrov souostroví Markézy – pro některé ta pravá, ještě nedotčená Polynésie,
jíž se nechal okouzlit a inspirovat Paul Gauguin. Vodopády Vaipo (350 m), obrovské
sochy tiki, divocí koně či náhorní plošina Toovii utváří tento nebývale rozmanitý
mikrosvět zapadlý v Tichém oceánu. Sem zavítají jen pravověrní cestovatelé.

PLAVBA JIŽNÍM PACIFIKEM7

RANGIROA (TUAMOTU)8
Nejrozlehlejší atol Tuamotu je jedním obrovským akváriem lemovaným plážemi s
růžovým pískem. Rangiroa je centrem obchodu a farem s perlami a je zde dokonce
škola se specializovaným vzděláváním v tomto oboru. Najdeme zde také unikátní
vinici s překvapivě zajímavými produkty.

BORA BORA9
Po noční plavbě se na obzoru začínají rýsovat kontury bájného ostrova Bora Bora.
Sen mnoha cestovatelů a dobrodruhů nám pomalu přichází naproti. Možnost
vydat se za žraloky a rejnoky nebo pod hladinu v malé ponorce je stejně lákavá,
jako průzkum vnitrozemí v terénním vozidle, nebo na projížďka lodí kolem ostrova.

RAIATEA10
Ostrov na němž kupodivu nejsou žádné pláže. Doporučujeme návštěvu
nejposvátnějšího místa v zemi, marae Taputapuatea, kde se dozvíte vše o místním

božstvu a nemilosrdných "imigračních" pravidlech staré Polynésie. Možnost vyrazit na
nedaleký vanilkový ostrov Tahaa nebo na kajaku po jediné splavné řece v Polynésii.

PAPEETE11
Snídaně na lodi, následné vylodění, transfer na letiště a odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY12

čarokrásné pláže

smyslné tanečnice a svalnatí
válečníci

tajemství navigačních metod
neohrožených mořeplavců

spirituální svět Polynésanů

českého delegáta
leteckou přepravu Praha – Tahiti – Praha 
1x nocleh na Tahiti v 4* hotelu se snídaní
transfery letiště – hotel – přístav – letiště
ubytování na lodi 5* ve vybrané kajutě
plnou penzi na lodi
neomezenou konzumaci nealko nápojů, vody, kávy 
a čaje (včetně nealko z minibaru)
vyřízení elektronické vstupní autorizace ESTA pro 
vstup do USA (let přes Los Angeles)

NAVÍC V CENĚ
neomezená konzumace piva, vína a šampaňského/sektu 
během obědů a večeří*
stravování ve speciálních a la carte restauracích bez příplatku
zdarma internet na lodi

Cena obsahuje

servisní poplatek ve výši 192 USD/osoba 
fakultativní výlety
pojištění

Cena neobsahuje





























14 dní/11 nocí
03.03. - 16.03.2021

Vnitřní kajuta . . . . . . . . . . . 145.990,- Kč
Kajuta s oknem . . . . . . . . . 159.990,- Kč
Kajuta s balkonem . . . . . . 195.990,- Kč
Suite s balkonem . . . . . . . 229.990,- Kč

Loď: Regata (Oceania Cruises)

Příplatek za jednolůžkový pokoj. . . 41.990,– Kč
Minimum: 12 osob

Termíny

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

14

13

FOTO: 1. Bora Bora | 2. na lodi | 4. laguna Tranquil, Bora Bora 

1110-

ITINeRář

Rangiroa

Tahiti
Moorea

Raiatea

Bora Bora

Nuku Hiva

Fakarava

den přístav do z
3. Tahiti - 4.00
4. Moorea 8.00 16.00
5. Fakarava (Tuamotu) 8.00 18.00
6. Plavba - -
7. Nuku Hiva (Markézy) 8.00 18.00
8. Plavba - -
9. Rangiroa (Tuamotu) 8.00 17.00

10. Bora Bora 13.00 -
11. Bora Bora - 19.00
12. Raiatea 8.00 17.00
13. Tahiti 8.00 -
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OCEÁNIE / Samoa & Tonga & Fidži & Vanuatu

Samoa –Tonga – Fidži –
Vanuatu

Polynésie – Melanésie: hebká krása
korálových ostrovů a pekelná krajina
vulkánů. Svůdný tanec Polynésanek
a rej melanéských kanibalů. Žádná
šeď, ale exotika v ryzí podobě.

19 dní / 17 nocí EXO-898

179.900,– Kčod
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ODLET Z PRAHY 1
Odlet z Prahy přes Seoul do Apie. 

SAMOA – APIA 2
Přílet do Apie brzy ráno (v noci). Transfer do hotelu, nocleh. Snídaně, volno,
odpoledne půldenní okruh po metropoli Samoy s návštěvou muzea Roberta Louise
Stevensona a jeho hrobu, přístavu, trhu se zeleninou Maketi Fou a mořské rezervace
Palolo. Apia je proslavená ohromnou koncentrací kostelů většiny protestantských
denominací a i přes veškerou modernizaci si udržuje tichomořský šarm. Nocleh v Apii. 

ZÁPADNÍ UPOLU 3
Snídaně. Celodenní výlet po západním pobřeží Upolu s koupáním na místních
scénických plážích, piknikovým obědem pod palmami a návštěvou horského
vnitrozemí ostrova Upolu. Nocleh v Apii. 

VÝCHODNÍ UPOLU 4
Odjezd podél východního pobřeží. Návštěva vesniček a dřevořezbářů v osadě Uafato.
Průjezd průsmykem Le Mafa na jižní pobřeží, návštěva vodopádu Sopoaga. Oběd ve
vsi Laloman na mysu Tapaga, možnost koupání na místních plážích. Nocleh v Apii. 

APIA – (SAVAI ’I) 5
Snídaně. Volný den v Apii, možnost fakultativního leteckého výletu na druhý hlavní
ostrov Samoy Savai’i, který je vyhlášen nedotčenou přírodou a tradičním způsobem
života. Nocleh v Apii. 

SAMOA / APIA – TONGA / NUKU’ALOFA 6
Snídaně. Transfer na letiště, odlet na Tongu přes mezinárodní datovou hranici. 

TONGATAPU 7
Přílet na Tongu (časový posun + 24 h), transfer do hotelu v Nuku’alofa. Tonga patří 
k jedné z nejsvéráznějších zemí jižního Pacifiku a je jedinýžm královstvím Tichomoří.
Prohlídka ostrova Tongatapu se zastávkou u královského paláce a místa, kde byla
chována želva Tui Malilo, kterou Tonžanům daroval kapitán Cook. Želva zemřela ve
věku asi 200 let teprve před 40 lety a je dodnes na Tonze uctívána. Prohlídka
královských hrobek langi, tzv. polynéských pyramid, a tajemného megalitu Ha’ amon
ga’a Maui, který měl asi astronomickou funkci a patří.  Večer korálové útesy u Houmy
na jižním pobřeží s nepravými gejzíry, které chrlí vodu do výšky 30 m. Zastávka ve
vesnici Kolovai s posvátnými netopýry, kteří obsypávají stromy. Nocleh v Nuku’alofě. 

TONGATAPU – HA’APAI 8
Snídaně. Odlet do souostroví Ha’apai, transfer na malebný ostrůvek Foa, ubytování 
v plážovém hotelu. Pobyt na pláži. Nocleh a večeře na Foe. 

FOA 9
Snídaně. Volný den na jedné z nejkrásnějších pláží Tongy, možnost šnorchlování 
a výletu na blízký korálový ostrůvek, který je přírodní rezervací. Večeře a nocleh na Foe. 

FOA – NUKU’ALOFA – FIDŽI 10
Snídaně. Odlet do Nuku’alofy, odtud pokračování do Nadi na Fidži. Transfer do hotelu
na pláži u Nadi. Nocleh. 

MAMANUCA-I-RA – YASAWA 11
Snídaně. Odjezd do přístavu, odplutí do
malebného souostroví Mamanuca-i-ra
a souostroví Yasawa. Oběd a večeře na
ostrově Waya, pobyt na pláži, nocleh. 

WAYA 12
Plná penze. Polodenní výlet po plážích 
s možností půjčení mořských kajaků,
podvečerní procházka džunglí. Nocleh. 

WAYA – NADI 13
Snídaně. Odpoledne lodní transfer
zpět do hotelu u Nadi. Nocleh. 

NADI – SUVA 14
Snídaně. Celodenní výlet podél pobřeží do hlavního města Fidži Suvy s návštěvou
muzea se zbytky ze vzbouřenecké lodi Bounty a obědem na nábřeží a prohlídkou
centra města. Suva je neuvěřitelnou směsí národů, ras a náboženství, městu dominuje
viktoriánská promenáda s dominantou Staré radnice. Návrat do Nadi, nocleh. 

FIDŽI / VITI LEVU – VANUATU / EFATE 15
Snídaně. Transfer na letiště, odlet do Port Villy na ostrově Efate. Prohlídka ospalého
koloniálního hlavního města Vanuatu, které je půvabnou směsicí anglických 
a francouzských koloniálních vil, s malajskými, čínskými i místními prvky. Prohlídka
kulturního střediska se zajímavou sbírkou melanéských artefaktů, včetně šípů 
z lidských kostí. Transfer do hotelu, pobyt na pláži, nocleh. 

EFATE – TANNA 16
Odjezd na letiště, odlet na ostrov Tanna, seznámení se zajímavými náboženskými
obřady, tzv. kargo kulty, jenž vznikly během období II. světové války. Podvečerní výlet 
k nejaktivnější sopce Melanésie Yasur, která dnem i nocí chrlí lávu. Yasur ční do výšky
360 metrů nad okolní lávová pole. Sopečná láva je zde velmi vazká a vytváří velkolepé
a předvídatelné ohňotrysky, a to zvláště za soumraku. Nocleh na Tanně. 

TANNA – EFATE 17
Transfer, odlet do Port Villy, transfer do hotelu, pobyt na pláži. Nocleh na Efate. 

PORT VILA – NADI – SEOUL – PRAHA 18
Snídaně. Odjezd na letiště, odlet do Prahy. 
(Možnost prodloužení pobytu na Novém Zélandu). 

PŘÍLET DO PRAHY19

4 panenské ostrovy v Tichém
oceánu

na vlastní oči uvidíte jednu 
z nejaktivnějších sopek

bělostné pláže s průzračně
čistou vodou

exkluzivní poznávací cesta

leteckou dopravu Praha – Seoul  – Nadi – Apia – Nadi – Nuku‘alofa –
Ha’apai – Nuku’alofa – Nadi – Port Vila – Tanna – Port Vila – Nadi –
Seoul – Praha
17 nocí v hotelech 3* (na Waye a Tanně ve stylových bungalovech) 
se snídaní
program, transfery a stravování dle itineráře
místního průvodce
českého průvodce (min. 12 osob)

Cena obsahuje

fakultativní výlety a vstupy mimo program

Cena neobsahuje













06.04. – 25.04.2020. . . . . 198.900,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj. . . 41.990,– Kč
Minimum: 12 osob

Individuálně bez českého průvodce 
kdykoli v období:
15.02. – 10.12.2020. . . . . 179.990,– Kč

Termíny
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OCEÁNIE / PaPua–NOvÁ GuINEa

Papua-Nová Guinea
13 dní / 9 nocí EXO-899

199.990,– Kčod

výprava do neprobádaného kouta světa
za neuvěřitelnými domorodými kulturami

endemické druhy zvířat i rostlin

ODLET Z PRAHY1
Odlet z Prahy do Port Moresby.

LET NA TRASE2

PORT MORESBY3
Po příletu do Port Moresby krátký přelet nad fascinující členitou krajinou papuánského vnitrozemí do
Tari. Vápencové sklaní útvary se zde vypínají do výšky v neuvěřitelných úhlech. Odpoledne se vydáme
do okolní přírody. Objevíme vysokohorské odrůdy orchidejí, zázvoru a rododendronu a také až 13
druhů rajky – hojně se zde vyskytují především rajka dlouhoperá, rajka princeznina a rajka stužková.

KMEN HULI4
Jednou z nejvýraznějších a nejsymboličtějších kultur Papuy-Nové Guineje je kmen Huli. Jeho příslušníci
jsou známí jako obávaní bojovníci, kteří však mají jednu téměř ženskou vlastnost – posedlost vlasy. Podle
typických vysokých paruk jim britští kolonizátoři začali říkat parukáři (wigmen). Tyto nepřehlédnutelné
ozdoby jsou doplněné peřím různých druhů rajek, které hrají v kultuře kmene Huli velmi důležitou roli.
Ponoříme do světa tohoto lidu, který tvrdošíjně odmítá přijmout výdobytky moderní civilizace. Uvidíme,
jak se chlapci učí dělat paruky, tanec dívek přijatých mezi ženy nebo ukázky tradičních námluv.

TARI – HIGHLANDS – MOUNT HAGEN5
Přejezd dramatickou krajinou Highlands do Mount Hagen. Cestou objevíme četné vodopády a sou-
těsky, zastavíme ve vesničkách, kde lze nakoupit suvenýry či místní produkty. Doporučujeme ochutnat
čaj či kávu, které tu rostou na každém kroku, jejich kvalita mile překvapí. Na vyhlídkách lze pořídit
úchvatné fotografie a nasát  zemitou atmosféru země. Společnost nám dělají všudypřítomné rajky.

3

4

5

2

1
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ÚDOLÍ WHAGI6
Jako první běloši a cizinci vstoupili na toto území Australané J. Taylor a bratři Leahyové a objevili v r. 1933
neobyčejně úrodné údolí Whagi. Oblast odolávala díky odlehlosti a horským štítům dosahujícím 4500 m.
Přesto zde byly nalezeny vůbec nejstarší důkazy zemědělství na světě, protože ve zdejší úrodné půdě se
daří doslova každé plodině. Snad jen kaktus by tu z přemíry živin pošel. Krátkou prohlídku Mount Hagen
začneme na tržišti a poté již stoupáme do masivu Kuta. Cestou zastávky na vyhlídkových místech nad
městem. Cílem jsou osady Pogla a Avi a setkání s několika tradičními kmenovými kulty: Hagen, kostlivci
kmene Chimbu, tančící ženy kmene Sili Muli stavícími na odiv své kypré tvary.

POHŘEBNÍ A PITEVNÍ RITUÁLY – MOKA A HOSTINA MUMU7
Dnes se vydáme do údolí Nebilyer za tajemstvím spleti papuánských národů a dialektů, obchodních
zvyklostí, pravidel mezi-kmenových sňatků i způsobu, jímž se Papuánci vyrovnávají s moderní dobou.
Vedle ukázky námluv či oslavných písní se seznámíme s pohřebními rituály a způsoby, jak šamani určo-
vali příčinu smrti a také rituálem recipročních darů moka – předávání darů s očekáváním, že druhá
strana hodnotu dorovná a přidá něco navíc. Moka je právě ta část daru, kterou tedy obdarovaný dostává
navrch původní hodnoty. Přidaná hodnota dárci dodá vyšší sociální status a je věcí cti, vždy nabídnout
něco navíc. Na závěr si vychutnáme hostinu mumu, tedy lahodné pokrmy připravené v zemní peci.

BAHENNÍ LID OD ŘEKY ASARO8
Cesta alpínskými loukami do průsmyku Daulo a města Goroka. Odpolední prohlídka města ve stínu
4509 m vysoké hory Mt. Wilhelm, vyjížďka na vyhlídku Mt. Kiss a návštěva trhu s kmenovým umě-ním.
Den vrcholí setkáním z bahenními lidmi kmene Asaro a jejich maskami z bahna stejnojmenné řeky.
Legendární příběh o tom, jak otočit již prohranou bitvu za pomoci masek z lepivého bahna a oblázků zní
(ne)uvěřitelně. Snad nám dnes náčelník poví, jak to s bitvou doopravdy bylo... Nebo se žádná neodehrála
a jde jen o povídačku pro turisty? Nad šálkem skvělé papuánské kávy si to necháme projít hlavou.

ÚDOLÍ RAMU – KASSAM PASS   9
Na cestě údolím Ramu kolem dobytčích farem a rozsáhlých cukrových a olivových plantáží si
uvědomíme, jak je tato země nesmírně bohatá. A to není vše: ložiska zlata, stříbra a mědi ještě ani
zdaleka nejsou vyčerpána. Pohled z nejvyššího bodu průsmyku Kassam na rozhraní údolí Ramu a
Markham je pastvou pro oči a jedinečným úlovkem pro fotografy. Pomalu sestoupíme k oceánu,
abychom se v Madangu ubytovali v hotelu na březích příjemně teplého Pacifiku.

MADANG – BIL BIL – POSLEDNÍ SING SING   10
Z Madangu se vydáme do nedaleké vesničky Bil Bil s keramickou dílnou, kde se dozvíme vše o
tradičním, ale stále současném způsobu výroby keramických nádob. Obyvatelé vesnice Bobe nám
představí život na papuánském pobřeží. Zde si také užijeme náš poslední sing sing – tedy folklorní
představení. Mladé dívky nám předvedou, kterak ulovit vyvoleného mládence.

MADANG   11
Celodenní plavba kolem Madangu s možnostmi šnorchlování a koupání. V poklidném tempu můžeme
třídit vzpomínky a dojmy z cesty po této kromobyčejné zemi plné barev, vůní, jazyků a kultur.

MADANG – PORT MORESBY – ODLET DO PRAHY   12
Snídaně. Transfer na letiště, odlet do Port Moresby a následný odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY13

Do některých částí vnitrozemí vstoupili
Evropané až v první polovině 20. století.
Stejně jako oni, budete ohromeni
rozmanitostí přírody i obyvatel, jejichž
jazyk, zvyky a způsob života se mění
doslova od vesnice k vesnici.

leteckou přepravu Praha – Port Moresby – Praha (s přestupy)
přelety Port Moresby – Tari, Madang – Port Moresby
9x nocleh hotelu s plnou penzí
veškeré transfery 
výlety dle programu
českého průvodce

Cena obsahuje

vízum do Papuy-Nové Guinje 2.000 Kč
odletovou taxu 30 Kina (cca. 10 EUR)
fakultativní výlety nad rámec programu
pojištění léčebných výloh a storna zájezdu

Cena neobsahuje

04.08. – 16.08.2020. . . . . 199.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj. . . 39.000,– Kč
Minimum: 8 osob

Termíny
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VÍZA A DOKUMENTY
Austrálie: občané ČR/SR  v současné době potřebují pro
vstup do Austrálie elektronickou autorizaci eVizum. To je
zdarma udělováno na 1 rok s neomezeným počtem vs-
tupů (1 vstup = max. 3 měs.). CK zajistí za 500,- Kč. Vyří-
zení víza trvá cca týden, v případě nutnosti doložení
dodatečných dokumentů cca 3 týdny.

Nový Zéland: vízová povinnost není, občané ČR/SR však
potřebují pro vstup do země elektronickou autorizaci
NZeTA. Cena 47NZD, CK zajistí za 1000,- Kč. 

Letecká přeprava HOT line 24/7
v případě jakýchkoli potíží při letecké přepravě na zájezd
se můžete obrátit na naší 24h hot-line:

+420 724 626 766
Po-Pá 18:00-08:00
Pá-Po 18:00-08:00 (včetně svátků)

+420 233 377 711
Po-Pá 09:00 - 18:00

POJIŠTĚNÍ
V ceně zájezdu není zahrnuto pojištění léčebných výloh v
zahraničí (PLVZ). Jste pojištěni (včetně zavazadel) pouze
leteckým dopravcem. PLVZ lze zajistit individuálně,
rozhodně tak učiňte! Nabízíme pojištění u Allianz, České
pojišťovny nebo Evropské Cestovní Pojišťovny. Pokud si
pojištění sjednáte u nás, dostanete dokumenty s
letenkou a dalším hmotným odbavením před odletem na
letišti.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování je na poznávacích zájezdech zajištěno v hot-
elech kategorie 3*. Pokoje jsou standardně vybaveny
klimatizací, televizí a vlastním sociálním zařízením, něk-
teré rychlovarnou konvicí. Ve většině ubytovacích míst je k
dispozici bazén a restaurace s barem. Pro účastníky
poznávacích zájezdů je každý den zajištěna snídaně.

STRAVOVÁNÍ A NÁPOJE
Ceny poznávacích zájezdů do Austrálie a na Nový Zéland
zahrnují snídaně, které jsou převážně typu „continental“
(toustový chléb, máslo, marmeláda, med, džus a káva nebo
čaj), v některých hotelech případně tzv. full English (navíc
opečená slanina a míchaná vajíčka). Většina hotelů nabízí
možnost povečeřet v místní restauraci. Ceny se pohybují
okolo $20 za jídlo bez nápojů.

Nápoje Austrálie: ceny nealkoholických nápojů a kávy se
pohybují okolo $4 pivo místních značek (VB, Foster,
Toohyes) cca $8 v restauraci, ve speciálních obchodech
(Bottle shop) za cca $5.

Nápoje Nový Zéland: ceny nealkoholických nápojů a kávy
se pohybují okolo $4 pivo místních značek (Pilot Bay,
Southern Gold) stojí cca $6 – 8 v restauraci, ve speciálních
obchodech (Bottle shop) cca $4. Voda z vodovodu je pitná.

ALKOHOL
V běžných obchodech v Austráli a na Novém Zélandou
alkoholické nápoje nekoupíte!

DOPRAVA
Doprava v Austrálii a na Novém Zélandu je pro zájezdy
zajištěna v pohodlných autobusech, v případě menších
skupin pak v 15-ti či 8 až 10-ti místných minibusech nebo
i menších vozech.

KDY NA CESTU
Austrálii a Nový Zéland můžete navštívit prakticky kdyko-
liv. Je však nutné si uvědomit klimatickou rozdílnost jed-
notlivých částí tohoto nesmírně rozlehlého  území. Jižní
státy navštívíme nejlépe v létě (prosinec až únor). Naopak
v centrálních oblastech kontinentu panují v této době
velká horka a na severu vrcholí období dešťů. V zimě (čer-
ven až srpen) míří lidé k tropickému severu a do středu
kontinentu. Extrémní horka střídají  sluneční dny, v noci
se přidají mrazivé noci, ostatně takhle to chodí na
pouštích od nepaměti. S chladem rovněž  ubyde
obtížného hmyzu. Na jihu se v téhle době rozbíhá zimní
sezona přející zejména lyžařům. Jaro a podzim se hodí
pro krátkodobou návštěvu nejvíce. Drtivá většina zají-
mavějších míst je otevřena, klima stabilní bez nebezpečí
výkyvů.

VYBAVENÍ NA CESTU
Při výběru dávejte přednost nemačkavému pohodlnému
oblečení a obutí vhodné pro krátké výlety. Z důvodu
poznání velkého území a s tím související změny podnebí
a nadmořské výšky, doporučujeme počítat jak s počasím
typickým pro velmi teplé babí léto tak i s náhlým
ochlazením a deštěm a pro tuto možnost se vybavit i
teplejším oblečením. Doporučujeme vybavit se opalo-
vacím krémem s vyšším UV faktorem a kvalitními
slunečními brýlemi kvůli zvýšené intenzitě slunečního
záření v této oblasti.

Orientační seznam věcí: dlouhé kalhoty, krátké kalhoty
nebo kraťasy, několik triček, lehká nepromokavá bunda,
teplejší mikina, lehký svetr, čepice nebo klobouk, po-
hodlné tenisky a sandály, plavky, sluneční brýle, krém na
opalování, hygienické potřeby – toaletní papír není nutný,
osobní léky, mapy a průvodce (není nutné - k dispozici je
česky mluvící průvodce).

PENÍZE & KARTY
Používanou měnou je australský resp. novozélandský
dolar (AUD/NZD). Měny můžete vyměnit v některých
bankách v ČR či běžně v australských a novozélandských
bankách a směnárnách. Australské bankovky jsou zají-
mavé a barevné a jsou vyráběny na bázi umělé hmoty. V
oběhu jsou bankovky v nominální hodnotě 5, 10, 20, 50 a
100 dolarů a mince v hodnotách 5, 10, 20 a 50 centů, 1 a
2 dolary. Nejpoužívanějšími bankovkami jsou 20,- a 50,-
dolarů. Ty také vydávají bankomaty.

Platební karty: Nejznámějšími kreditními kartami (Visa,
Mastercard, American Express, atd.) lze platit téměř
všude. Jestliže potřebujete peníze v hotovosti, je k dis-
pozici množství bankomatů – ATM (Automatic Teller Ma-
chine). Při výběru z bankomatu ale počítejte s vyššími
poplatky (až několik procent z vybrané částky plus
poplatek za výběr).

VÝDAJE
Na skromnou stravu a další nutné výdaje stačí okolo 300,-
AUD + 300,- NZD na osobu, na fakultativní vstupy cca
150,- AUD + 150,- NZD. Na další výdaje a nečekané vydání
(levné nákupy) je lépe mít s sebou rezervu cca 200,- AUD
+ 200 NZD. Dohromady doporučujeme vzít s sebou na
cestu cca 700,- AUD + 700,- NZD na osobu.

SPROPITNÉ
Řidiči autobusů (pouze zájezdových) se obvykle platí 3,-
AUD/3,-NZD,- za osobu/den. Spropitné je velmi důležité,
neboť je součástí řidičových příjmů. Při autobusových zá-
jezdech bude českým průvodcem poslána mezi účastníky

obálka, a ti do ní přispějí svým dílem. Průvodce pak
částku předá řidiči. Spropitné pro českého průvodce je
veskrze dobrovolné.

TELEFONOVÁNÍ
dobrého spojení s ČR dosáhnete pomocí telefonní karty
zakoupené přímo v Austrálii popř. na Novém Zélandu.
Dovoláte se též z pouličního automatu. Všechny české
systémy mobilních telefonů GSM v Austrálii i na Novém
Zélandu fungují, nutné je mít zajištěn. roaming. Ohledně
cen a telefonování kontaktujte svého mobilního operá-
tora. Do ČR je možné posílat sms zprávy.

ELEKTŘINA
Austrálie i Nový Zéland používají systém 220 V/50 Hz s
odlišným tvarem zásuvek, než se používají v ČR.  Přístroje
potřebují  redukci, kterou lze koupit v obchodech s elek-
tronikou, nebo omezeně půjčit u průvodce. Na všech
mezinárodních letištích lze koupit univerzální redukci.

ČAS
Austrálie má tři časové zóny: Východní standardní čas
(Eastern Standard Time – EST) platí v Novém Jižním
Walesu, v teritoriu australské metropole, ve Viktorii, Tas-
mánii a v Queenslandu. Ve státu Jižní Austrálie a v Sev-
erním teritoriu platí centrální standardní čas (Central
Standard Time – CST, -1/2 hodiny oproti EST) a ve státu
Západní Austrálie pak západní standardní čas (Western
Standard Time – WST, -2 hodiny oproti EST). Od října do
března platí s výjimkou Západní Austrálie a Severního ter-
itoria letní čas. Podle ročního období je australský místní
čas o 8 až 10 hodin napřed proti času středoevropskému.

CESTOVÁNÍ VOZEM
K řízení vozidla stačí platný národní řidičský průkaz do-
plněný mezinárodním. Pozor, jezdí se vlevo! Avšak provoz
je plynulý a na občasné zaváhání řidiče – turisty jsou tady
zvyklí. Ve městech je povolena rychlost 60 km/hod, mimo
města 100 km/hod, na dálnicích 110 – 120 km/hod. Jízdu
v noci nedoporučujeme kvůli klokanům, které přitahují
světla reflektorů.

Víte že...
ručně psaná sedmička není přeškrtnutá jako evropská.
Vypadá jako jednička. Ta je jen čárou bez zobáčku.
v taxi sedí zákazník většinou vzadu
vodní vír se při vypouštění umyvadla točí na druhou
stranu slunce je v poledne na severu

ZASTUPITELSKÉ ÚŘADY
Velvyslanectví ČR, Canberra (Austrálie & Nový Zéland)
8 Culgoa Circuit, O'Malley, Canberra
Tel: +61262901386, emergency: +61418262289 
po-pá 8.45-17.15
canberra@embassy.mzv.cz | www.mzv.cz/canberra
Austrálie, Fidži, Nový Zéland, Samoa, Šalomounovy os-
trovy, Tonga, Vanuatu, Cookovy ostrovy.

Generální konzulát Sydney
169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030 Sydney
Tel: +61295810111, emergency +61411895954
sydney@embassy.mzv.cz | Web:   www.mzv.cz/sydney
po-pá 07.45-16.15 | st 09.00-11.30, čt 09.00-11.30

Nový Zéland – Honorární generální konzulát Auckland
Level 1, 110 Customs Str. W., P.O.Box 106-740, 1010 Auckland
Telefon: +64 9 306 5883
auckland@honorary.mzv.cz a gregory@acllaw.co.nz 
po-pá 09.00 - 17.00 hod.

FOTO: 1. Milford Sound, Nový Zéland

Informace a rady 
na cestu    AustrálieNový Zéland

Austral_1_2020_PoznavackyNEW  16.11.19  0:48  Page 82



VŠeOBecNÉ sMluVNí PODMíNkY cestOVNí kANceláŘe ČeDOk A.s.

www.cedok.cz

v případě odstoupení zákazníka od smlouvy dle ustanovení odst. 2 písm. a) tohoto4.
článku vSP nebo odstoupí-li Čedok od smlouvy z důvodu porušení povinnosti záka-
zníkem stanovené smlouvou a vSP, je zákazník povinen zaplatit Čedoku odstupné
ve výši stanovené v odstavci 5, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
výše odstupného při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd nebo ná-5.
stupu na pobyt je stanovena na osobu vč. dětí. U dětí, které se účastní zájezdu nebo
pobytu dle smlouvy zcela zdarma, odstupné není Čedokem uplatňováno.
5.1.       Odstupné u zahraničních zájezdů, pobytů a u lodních zájezdů je stano-

veno ve výši skutečně vzniklých nákladů spojených se zrušením zájezdu
nebo pobytu, nejméně však:

             v případě odstoupení od smlouvy nejpozději
60. den před zahájením zájezdu/nástupua)
na pobyt 1.500,- Kč na osobu,
59. až 29. den před zahájením zájezdu/nástupub)
na pobyt 30 % sjednané ceny,
28. až 15. den před zahájením zájezdu/nástupu c)
na pobyt 50 % sjednané ceny,
14. až 6. den před zahájením zájezdu/nástupu d)
na pobyt 80 % sjednané ceny,
5 a méně dní před zahájením zájezdu/nástupu e)
na pobyt 100 % sjednané ceny.

5.2.       Odstupné u zájezdů a pobytů v tuzemsku a na slovensku, je stanoveno
ve výši skutečně vzniklých nákladů spojených se zrušením zájezdu nebo
pobytu, nejméně však:

             v případě, odstoupení od smlouvy nejpozději
30. den před zahájením zájezdu/nástupua)
na pobyt 200,- Kč za osobu,
29. až 20 den před zahájením zájezdu/nástupub)
na pobyt 10 % sjednané ceny,
19. až 15. den před zahájením zájezdu/nástupu c)
na pobyt 30 % sjednané ceny,
14. až 7. den před zahájením zájezdu/nástupud)
na pobyt 70 % sjednané ceny,
6. až 4. den před zahájením zájezdu/nástupue)
na pobyt 80 % sjednané ceny,
3 a méně dní před zahájením zájezdu/nástupuf)
na pobyt 100 % sjednané ceny.

5.3.       stornopoplatky za fakultativní služby
             v případě, že zákazník stornuje pouze některou z fakultativních služeb, činí

stornopoplatek 100% ceny objednané fakultativní služby, pokud nebude do-
hodnuto jinak.

Sjednanou cenou se pro účely výpočtu odstupného rozumí celková cena zájezdu/po-6.
bytu včetně ceny všech zákazníkem zakoupených fakultativních služeb.
Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Čedoku a smluvně sjednané7.
nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavate-
lům služeb.
nenastoupí-li zákazník na zájezd/pobyt bez předchozího odstoupení od smlouvy8.
nebo nemůže-li pokračovat v zájezdu, či čerpání jednotlivých služeb cestovního ruchu
z důvodu, že nesplnil některou z povinností dle čl. III odst. 2 písm. f) a g) vSP, hradí
100 % sjednané ceny.
Čedok má právo započíst na úhradu odstupného uhrazené zálohy nebo zaplacenou9.
cenu. v případě, že odstupné je vyšší než zaplacená záloha, je zákazník povinen rozdíl
uhradit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování.
v případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka platí pro výpočet odstupného10.
den, kdy nastaly účinky odstoupení. v případě odstoupení od smlouvy ze strany Če-
doku je rozhodným dnem pro výpočet odstupného den zrušení zájezdu v rezervač-
ním systému Čedoku.
v případech, kdy cenu, příp. část ceny zájezdu/pobytu zákaz ník uhradil formou pou-11.
kázky (poukazu) Čedoku nebo jiné poukázky (poukazu) Čedokem přijímané, zákazník
i Čedok ve věci úhrady odstupného postupují v souladu se stanovenými podmínkami
pro jejich uplatnění a přijímání.

Článek Vii – PráVA Z VADNÉHO PlNĚNí A ODPOVĚDNOst ZA ŠkODu A ÚJMu
zákazník je za všech okolností povinen se počínat tak, aby předcházel vzniku škody1.
nebo újmy své, dalších zákazníků, Čedoku a jeho obchodních partnerů. 
Čedok odpovídá za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu/pobytu a v pří-2.
padě zájezdu má Čedok povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v případě nesnází.
Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných Čedokem3.
dle smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o zajištění pobytu musí být učiněno vážně, ur-
čitě a srozumitelně.
zájezd/pobyt má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutá do zá-4.
jezdu/pobytu poskytována v souladu se smlouvou o zájezdu nebo smlouvou o zajiš-
tění pobytu.
v případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány5.
ve smlouvě o zájezdu nebo smlouvě o zajištění pobytu s Čedokem, vzniká zákazní-
kovi právo z vadného plnění smlouvy (na reklamaci). způsob uplatnění reklamace,
postup vyřizování reklamace, jakož i rozhodnutí o reklamaci blíže upravuje Rekla-
mační řád Čedoku, který je zákazníkům k dispozici ve všech provozovnách Čedoku
dále i u třetí osoby, která uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkovala, a rovněž i na
https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/. 
Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve smlouvě o zájezdu nebo6.
smlouvě o zajištění pobytu, má zákazník právo uplatnit v kterékoliv provozovně nebo
v sídle Čedoku a, bylo-li uzavření smlouvy zprostředkováno třetí osobou, také u této
třetí osoby. Prodávající vydá písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplat-
nil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a dále
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění za-
mítnutí reklamace.
Má-li zájezd/pobyt vadu, je zákazník povinen ji vytknout Čedoku včas bez zbytečného7.
odkladu poté, co se o výskytu takové vady dozví, nejlépe přímo v místě poskytování
služby u průvodce Čedoku nebo jiného Čedokem pověřeného zástupce, aby mohla
být sjednána okamžitá náprava. Uplatnění reklamace může zákazník provést v jaké-
koliv formě s uvedením data, předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení
reklamace. Průvodce zájezdu nebo jiný Čedokem pověřený zástupce je povinen se-
psat se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí re-
klamace.
zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace.  v přípa-8.
dech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce Čedoku či jiného Čedokem
pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též
o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům /poskytovatelům služeb v tu-
zemsku či v zahraničí.
Má-li zájezd/pobyt vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník9.
právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Promlčecí lhůta pro
právo zákazníka na slevu v důsledku vady zájezdu je dva roky. 
v případě vady zájezdu má zákazník právo určit přiměřenou lhůtu k odstranění vady,10.
ledaže Čedok odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. 
Čedok odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady zájezdu11.
vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených slu-
žeb cestovního ruchu. neodstraní-li Čedok vadu zájezdu ve lhůtě dle odst. 10 tohoto
článku vSP, má zákazník právo odstranit vadu zájezdu sám a požadovat náhradu ne-
zbytných nákladů. jde-li o podstatnou vadu zájezdu, může zákazník odstoupit od
smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného.
vyskytnou-li se po odjezdu zájezdu podstatné vady zájezdu, nabídne Čedok bez do-12.
datečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo
vyšší jakosti, než jaká byla sjednána ve Smlouvě o zájezdu, aby zájezd mohl pokra-
čovat. to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn
jiným než sjednaným způsobem. je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti, než
je stanoveno smlouvou o zájezdu, poskytne Čedok přiměřenou slevu. zákazník může
navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co
bylo ve smlouvě o zájezdu sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená. 

nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, čin-13.
nosti a postupu Čedoku (vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka,
na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené
a Čedokem zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené
ceny ani na slevu z ceny.
Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody14.
vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí Čedok
škodu jen do výše tohoto omezení. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na náhradu
škody vzniklé v důsledku porušení povinností Čedokem ze smlouvy o zájezdu je dva
roky. Čedok neodpovídá za škodu způsobenou zákazníkem, třetí osobou, která není
spojena s poskytováním služeb v rámci zájezdu, nebo mimořádnou nepředvídatelnou
nebo neodvratitelnou okolností vzniklou nezávisle na vůli Čedoku.  

Část B - ZPrOstŘeDkOVáNí PrODeJe sPOJeNÝcH cestOVNícH služeB
tyto vSP se přiměřeně použijí, pokud není stanoveno jinak, i na zprostředkování spo-1.
jených cestovních služeb.
V případě zprostředkování spojené cestovní služby vzniká smluvní vztah mezi zá-2.
kazníkem a Čedokem uzavřením smlouvy o zprostředkování spojených cestovních
služeb, tj. smlouvy vedoucí k zakoupení alespoň dvou různých typů služeb cestov-
ního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu, které nejsou zájezdem a na jejichž po-
skytnutí jsou zákazníkem uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli
služeb, jestliže zákazník

při jedné návštěvě nebo kontaktu s prodejním místem Čedoku (při fyzické pří-a)
tomnosti smluvních stran nebo online) si prostřednictvím prodejního místa Če-
doku provede samostatný výběr a samostatnou platbu každé jednotlivé služby
cestovního ruchu, nebo
prostřednictvím Čedoku uzavře smlouvu o poskytnutí služby cestovního ruchub)
a do 24 hodin po obdržení potvrzení o zakoupení první služby, uzavře na zá-
kladě cílené činnosti Čedoku a prostřednictvím Čedoku smlouvu o poskytnutí
alespoň jedné další služby cestovního ruchu od jiného poskytovatele služeb.

v těchto případech se na zákazníka nebudou vztahovat práva přiznaná zákazníkům,3.
kteří sjednali zájezd dle platných předpisů evropské unie a zcR. Čedok proto nepo-
nese odpovědnost za řádné poskytnutí jednotlivých služeb, tj. za vady zprostředko-
vaných služeb ani za vzniklé škody. Čedok proto není povinen přijímat a vyřizovat
reklamace vad zprostředkovaných služeb zahrnutých ve ScS a v případě pro blé mů
se zákazník musí obrátit na příslušného poskytovatele služby. Práva a povinnosti zá-
kazníka z jednotlivých zprostředkovaných smluv upravují smlouvy s jednotlivými po-
skytovateli a jejich obchodní podmínky.
Pro případ zprostředkování spojené cestovní služby má Čedok, jak vyžaduje právo4.
evropské unie zajištěnu ochranu za účelem vrácení ceny, kterou zákazník zaplatil
přímo Čedoku za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu jeho úpadku. tímto však
nevyplývá právo na vrácení ceny za službu poskytovanou jiným poskytovatelem v pří-
padě jeho úpadku. Čedok nemá zajištěnu ochranu za účelem vrácení ceny, kterou
zákazník zaplatil za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu jeho úpadku, pokud
byla platba zákazníkem poukázána přímo na účet poskytovatele služby a Čedok je
nepřijal.
Před uzavřením smlouvy o zprostředkování spojených cestovních služeb Čedok (i)5.
zákazníka informuje o podmínkách, obsahu, rozsahu a ceně služeb cestovního ruchu
zahrnutých v ScS, (ii) informuje zákazníka, resp. předá zákazníkovi informace na pří-
slušném formuláři k ScS dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jed-
notlivé typy a zájezdů a spojených cestovních služeb a (iii) na vyžádání předá
zákazníkovi i doklad o pojištění záruky pro případ jeho úpadku.
není-li dohodnuto jinak, je smlouva o zprostředkování ScS sjednána bezúplatně6.
a platby, které Čedok od zákazníka obdrží, jsou platbami přijatými ve prospěch po-
skytovatelů jednotlivých služeb.

Část c - ZPrOstŘeDkOVáNí PrODeJe JiNÝcH služeB
tyto vSP se přiměřeně použijí, pokud není stanoveno jinak, i na zprostředkování pro-1.
deje jiných služeb cestovního ruchu.
V případě zprostředkování jiných služeb cr vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem2.
a Čedokem uzavřením smlouvy o zprostředkování jiných služeb cestovního ruchu,
tj. smlouvy vedoucí ke sjednání smlouvy o nákupu jednotlivých služeb cR zákazníkem
přímo s poskytovatelem takové služby nebo prostřednictvím dalších zprostředkova-
telů takových služeb cestovního ruchu (např. amadeus apod.), které nejsou zájezdem
ani ScS. 
v těchto případech se na zákazníka nebudou vztahovat práva přiznaná zákazníkům,3.
kteří sjednali zájezd nebo smlouvu o zprostředkování ScS dle platných předpisů
evrop ské unie a zcR. Čedok proto neponese odpovědnost za řádné poskytnutí jed-
notlivých služeb, tj. za vady zprostředkovaných služeb ani za vzniklé škody. Čedok
proto není povinen přijímat a vyřizovat reklamace vad takto zprostředkovaných slu-
žeb a v případě problémů se zákazník musí  obrátit na příslušného poskytovatele
služby. Práva a povinnosti zákazníka z jednotlivých zprostředkovaných smluv upravují
smlouvy s jednotlivými poskytovateli a jejich obchodní podmínky.
zprostředkování jiných služeb cR je Čedokem zpravidla zpoplatněno, o výši poplatku4.
je zákazník informován před uzavřením smlouvy o zprostředkování jiných služeb cR.
Platby, které Čedok od zákazníka obdrží, jsou platbami přijatými ve prospěch posky-
tovatelů jednotlivých služeb.

Část D – OstAtNí, sPOleČNá A ZáVĚreČNá ustANOVeNí
Článek i – OcHrANA ZákAZNíkA PrO PŘíPAD ÚPADku ČeDOku A POJiŠtĚNí

Čedok, jako pořadatel zájezdů, má sjednáno pojištění záruky pro případ úpadku dle1.
zcR, na základě kterého vzniká zákazníkovi, s nímž Čedok uzavřel smlouvu o zájezdu,
právo na plnění v případě pojistné události, kdy budou zákazníkovi vráceny uskuteč-
něné platby za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu úpadku, a kdy bude záka-
zníkovi zajištěna repatriace, pokud je součástí zájezdu doprava.
Čedok, jako zprostředkující spojené cestovní služby, má sjednáno pojištění záruky2.
pro případ úpadku dle zcR, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění
v případě pojistné události, kdy budou zákazníkovi vráceny veškeré platby, které od
zákazníka Čedok obdržel.  
Součástí zájezdů/pobytů, spojených cestovních služeb a jiných služeb cestovního3.
ruchu Čedoku není pojištění zákaz níka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že
zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ,4.
že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy, prostřed-
nictvím Čedoku. Čedok na vyžádání zákazníka takovéto pojištění při uzavírání
smlouvy zprostředkuje.

Článek ii – ZPrAcOVáNí OsOBNícH ÚDAJů ZákAZNíků (ZákONNÉ ZPrAcOVáNí)
zákazník bere na vědomí, že Čedok je oprávněn zpracovávat osobní údaje svých zá-1.
kazníků v odpovídajícím rozsahu, jejichž zpracování je nezbytné pro účely splnění
smlouvy uzavřené s Čedokem v souladu se smlouvou a za účelem plnění zákonných
povinností Čedoku z takového smluvního vztahu vyplývajících.
K uvedenému účelu Čedok zpracovává osobní údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě2.
v rozsahu zejména: (i) identifikačních údajů, tj. zpravidla titul, jméno, příjmení, datum
narození, adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), číslo cestovního do-
kladu, datum jeho vydání a platnost, kód vydávající země, státní občanství, pohlaví,
podpis (v případě podnikatele fyzické osoby i obchodní firmu, IČo, sídlo); (ii) kontakt-
ních údajů, tj. zpravidla kontaktní adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu),
email, telefonní číslo; (iii) fakturačních údajů, tj. zpravidla bankovní spojení, údaje
o platbách. 
Správcem osobních údajů zákazníka je společnost Čedok a.s., se sídlem na příkopě3.
857/18, nové Město, 111 35 Praha 1, Česká republika, IČo 601 92 755, zapsaná v ob-
chodním  rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. b 2263.
zpracovávání osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně4.
v elektronické formě v informačních sys témech Čedoku, jako jsou It aplikace, soft-
ware apod. osobní údaje jsou zpracovávány vybranými zaměstnanci Čedoku
a smluvně pověřenými zpracovateli.
Pro účely zpracovávaní má k osobním údajům zákazníka přístup Čedok jako správce,5.
jeho zaměstnanci a dále také Čedokem smluvně pověření zpracovatelé, a to přede-
vším poskytovatelé It služeb, obchodní zástupci/zprostředkovatelé Čedoku, kteří se

zákazníkem uzavírají smlouvy jménem a na účet Čedoku, smluvní dodavatelé služeb,
kteří zprostředkovávají zajištění služeb u přímých poskytovatelů služeb cestovního
ruchu (ubytovacích, stravovacích, dopravních apod.).
osobní údaje zákazníka zpracovávané Čedokem pro účely splnění smlouvy, a to zpra-6.
vidla v rozsahu titul, jméno, příjmení, pohlaví, věk či datum narození, číslo cestovního
dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, tele-
fonní kontakt, jsou vedle smluvně pověřených zpracovatelů poskytovány v nezbyt-
ném rozsahu také přímým dodavatelům jednotlivých služeb, zejména ubytovacím
zařízením, dopravcům, delegátům, průvodcům, animátorům apod. Pokud jsou
služby poskytovány dodavateli mimo země evropského hospodářského prostoru,
budou nezbytné osobní údaje předány i do třetí země. na žádost zákazníka poskytne
Čedok informace o tom, zda existuje rozhodnutí evropské komise o odpovídající
ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při pře-
dání osobních údajů do třetí země.
zákazník bere na vědomí, že Čedok je oprávněn uchovávat, zpracovávat a předávat7.
osobní údaje uvedené ve smlouvě i po ukončení smlouvy za účelem plnění právních
povinností, a to v rozsahu a za podmínek pro účely stanovené příslušnými obecně
závaznými platnými právními předpisy.
zákazník bere na vědomí, že Čedok je oprávněn uchovávat a zpracovávat osobní8.
údaje i po ukončení smlouvy nezbytné pro účely oprávněných zájmů Čedoku. osobní
údaje v rozsahu titul, jméno a příjmení, bydliště, kontaktní adresa, email a telefonní
číslo tak Čedok zpracovává zejména:

za účelem rozvoje a zkvalitňování poskytovaných služeb, vytváření nezávislé re-a)
cenze služeb získáváním informací o hodnocení poskytnutých služeb a spoko-
jenosti zá kaz ní ků;
za účelem přímého marketingu, zejména pro zasílání obchodních sdělení formoub)
emailových zpráv, zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefon-
ního čísla (SMS, MMS) a v neposlední řadě písemnou formou prostřednictvím
poštovních služeb nebo formou telefonického volání. zákazník má právo kdykoliv
vznést námitku proti zasílání takových obchodních sdělení a to na adresu sídla
společnosti Čedok a.s., nebo emailem na adresu info@cedok.cz nebo při zaslání
každého jednotlivého obchodního sdělení s využitím elektronického kontaktu
způsobem uvedeným v takovém sdělení, nebo oznámením nesouhlasu se zasí-
láním zpráv na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla na telefonní
číslo, ze kterého bylo sdělení zasláno. v takovém případě Čedok nebude dále ob-
chodní sdělení zasílat, ani jinak zpracovávat osobní údaje zákazníka pro účely pří-
mého marketingu.

osobní údaje svých zákazníků Čedok jako správce zpracovává po dobu trvání uza-9.
vřené smlouvy k zajištění jejího splnění. Po ukončení smluvního vztahu zejména pro
vypořádání veškerých závazků plynoucích a souvisejících s uzavřenou smlouvou
Čedok uchovává osobní údaje zá kaz níků po dobu nezbytně nutnou k plnění právních
povinností správce a k zajištění oprávněných zájmů správce. doba uchovávání osob-
ních údajů zákazníků Čedoku je dána obecně závaznými právními předpisy upravující
zejména reklamační lhůty, promlčecí lhůty k uplatnění nároků smluvních stran, lhůty
pro archivaci dokumentů apod.
Ustanovení o zpracovávání osobních údajů zákazníků dle ustanovení tohoto článku10.
vSP se přiměřeně uplatní i na fyzické osoby, v jejichž prospěch zákazník smlouvu
s Čedokem uzavřel. v případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob
podle § 1767 oz, uzavřením smlouvy potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí osobních
údajů těchto třetích osob, a to na základě smluvního či jiného zastoupení.
Při zpracovávání osobních údajů může subjekt nositel osobních údajů uplatnit ná-11.
sledující práva:

Právo na informace o zpracování osobních údajůa)
Informace o zpracovávání osobních údajů poskytuje Čedok svým zákazníkům
v těchto vSP, příp. ve Speciálních smluvních podmínkách, pokud jsou součástí
smlouvy, a dále pak v Informacích o zpracovávání osobních údajů a poučení
o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků cestovní kanceláře
Čedok a.s., které jsou k dispozici ve všech provozovnách Čedoku i zpřístupněny
na https://www.cedok.cz/ochrana-osobnich-udaju/ . 
Právo na přístup k osobním údajůmb)
zákazník má právo na potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpraco-
vávány a pokud ano, má právo na poskytnutí informace obsahující: (i) účel zpra-
cování; (ii) kategorie dotčených osobních údajů, které jsou zpracovávány, (iii)
příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřís-
tupněny; (iv) plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo
není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existenci práva
požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zá kaz -
ní ka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování;
(vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, zda dochází
k automatizovanému rozhodování, včetně profilování; (viii) informace a záruky
v případě předávání osobních údajů do třetích zemí. zákazník má právo na po-
skytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.
Právo na opravu osobních údajů, pokud zákazník popírá jejich správnost.c)
Právo na výmaz (právo být zapomenut)d)
v některých zákonem stanovených případech je Čedok povinen osobní údaje
zákazníka na jeho pokyn vymazat. Každá takováto žádost však podléhá indivi-
duálnímu vyhodnocení, neboť Čedok má právní povinnost či oprávněný zájem
si osobní údaje ponechat.
Právo na omezení zpracováníe)
zákazník má právo, aby Čedok omezil zpracovávání jeho osobních údajů, pokud
(i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou
k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho
osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale
o omezení jejich použití; (iii) Čedok již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely
zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých
nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních
údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody Čedoku převažují
nad oprávněnými důvody zákazníka.
Právo na přenositelnost údajůf)
zákazník má právo získat své osobní údaje, které Čedok zpracovává, ve struk-
turovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat ji-
nému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka
založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se
provádí automatizovaně. Pokud si zákazník bude přát a bude-li to technicky
možné, předá osobní údaje zákazníka jinému správci Čedok.
Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajůg)
zákazník má právo se kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování
osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se
sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, internetová adresa
https://www.uoou.cz.

Článek iii – ZáVĚreČNá ustANOVeNí
Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly vzniknout ze smlouvy1.
uzavřené s Čedokem nebo v souvislosti s takovou smlouvou, je právo ČR, kterým se
řídí i tato smlouva.
v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992  Sb., o ochraně spotřebitele, Čedok infor-2.
muje zákazníka o možnosti řešit případné spory vyplývající ze smluv uzavřených s Če-
dokem prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,
kterým je Česká obchodní inspekce, se sí dlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120
00, internetová adresa http://www.coi.cz.
zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet a je spotřebitelem, může k ře-3.
šení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporu online. Podrobnější infor-
mace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr. 
tyto vSP nabývají účinnosti dnem 2. 9. 2019. dnem nabytí účinnosti těchto vSP poz-4.
bývají účinnost vSP ze dne 1. 7. 2018. těmito vSP se řídí práva a povinnosti vzniklé
ode dne nabytí jejich účinnosti.
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POBOČkY ck ČeDOk ČeDOk PArtNer
BrNO
nádražní 10/654
602 00 brno-město
542 321 267;  724 626 754
brno@cedok.cz

BrNO Oc GlOBus
Otevřeno 7 dní v týdnu
Globus brno
Hradecká 40
621 00 brno
724 626 833
cedok-brno-globus@cedok.cz

BrNO Oc OlYMPiA
Otevřeno 7 dní v týdnu
nákupní centrum olympia
U dálnice 777
664 42 Modřice
543 250 509; 543 250 549
cedok-brno-olympia@cedok.cz

ČeskÉ BuDĚJOVice
nám. Přemysla otakara II. 39
370 01 České budějovice
387 202 859; 387 202 860
cedok-cbudejovice@cedok.cz

HrADec králOVÉ
Oc futuruM
brněnská 1825/23a
500 09 Hradec Králové
495 534 620-621, 

724 626 746
cedok-hradeckralove@cedok.cz

frÝDek-Místek
j. v. Sládka 34
738 01 Frýdek-Místek
558 434 877; 558 431 472
cedok-frydek-mistek@cedok.cz

JiHlAVA
Masarykovo nám. 26/644
586 01 jihlava
567 310 064; 567 310 789
cedok-jihlava@cedok.cz

kArlOVY VArY
dr. davida bechera 2037/23
360 39 Karlovy vary
353 234 249
cedok-karlovyvary@cedok.cz

kArViNá
Masarykovo nám. 21/11
733 01 Karviná
596 311 010; 596 311 009
cedok-karvina@cedok.cz

liBerec Oc fOruM
obchodní centrum Forum
Soukenné náměstí 669/2a
460 01 Liberec
485 105 215
cedok-liberec@cedok.cz

liBerec Oc NisA
Otevřeno 7 dní v týdnu
obchodní centrum nisa
České Mládeže 456
463 12 Liberec
482 317 670
cedok-liberec-nisa@cedok.cz

litOMĚŘice
dlouhá 194/47
412 42 Litoměřice
416 731 318; 724 626 966
cedok-litomerice@cedok.cz

MlADá BOleslAV
t. G. Masaryka 1009/III
293 01 Mladá boleslav
326 326 903, 326 325 829
cedok-mladaboleslav@cedok.cz

MOst
tř. budovatelů 3067, 434 84 Most
476 704 504; 476 704 455
cedok-most@cedok.cz

OlOMOuc
nám. národních hrdinů 622/4
779 00 olomouc
585 225 235; 585 228 832
cedok-olomouc@cedok.cz

OlOMOuc
GAlerie ŠANtOVkA
Otevřeno 7 dní v týdnu
Galerie Šantovka
Polská 1201/1
779 01olomouc
585 436 540
santovka@cedok.cz

OstrAVA NOVá
kArOliNA PArk
nově v roce 2020
28. října 3348/65
702 00 ostrava
596 121 384; 596 121 583
cedok-ostrava@cedok.cz

OstrAVA AViON
sHOPPiNG PArk
Otevřeno 7 dní v týdnu
avion Shopping Park ostrava
Rudná 3114/114
700 30 ostrava
595 782 648; 595 782 642
cedok-ostrava-avion@cedok.cz

PArDuBice
Palackého 1947
530 02 Pardubice
466 511 521; 466 513 240
cedok-pardubice@cedok.cz

Písek
velké nám. 1
397 01 Písek
382 213 096; 382 212 001
cedok-pisek@cedok.cz

PlZeň
Prešovská 10, 303 21 Plzeň
377 222 609; 377 236 775
cedok-plzen@cedok.cz

PlZeň Oc PlAZA
Otevřeno 7 dní v týdnu
Radčická 2
301 00 Plzeň 3
724 626 906, 221 447 226
cedok-plzen-plaza@cedok.cz

PrAHA ceNtruM krAkOV
Otevřeno 7 dní v týdnu
obchodní centrum Krakov
Lodžská 850/6
181 00 Praha 8 – troja
cedok-krakov@cedok.cz
724 626 884

PrAHA ArkáDY PANkrác
Otevřeno 7 dní v týdnu
centrum arkády Pankrác
na Pankráci 1727/86
140 00 Praha 4
241 411 363
cedok-pankrac@cedok.cz

PrAHA MetrOPOle ZliČíN
Otevřeno 7 dní v týdnu
Řevnická 121/1
155 00 Praha 5 – zličín
226 082 237; 226 082 410
cedok-zlicin@cedok.cz

PrAHA Můstek
vestibul stanice Metra „a“
Můstek
na Můstku 388/9
110 00 Praha 1
224 224 461
cedok-mustek@cedok.cz

PrAHA Oc letňANY
Otevřeno 7 dní v týdnu
obchodní centrum Letňany
veselská 663
199 00 Praha 9 – Letňany
221 743 107
cedok-letnany@cedok.cz

PrAHA Oc sMícHOV
Otevřeno 7 dní v týdnu
centrum nový Smíchov
Plzeňská 8/233
150 00 Praha 5
257 941 551; 257 941 552
cedok-smichov@cedok.cz

PrAHA WestfielD cHODOV
Otevřeno 7 dní v týdnu
Roztylská 2321/19
148 00 Praha 4
272 075 000
cedok-chodov@cedok.cz

PrAHA PŘíkOPY
na Příkopě 18
(vchod z ul. nekázanka)
111 35 Praha 1
224 197 637, 224 197 632
cedok-prikopy@cedok.cz

táBOr
tř. 9. května 2471
390 02 tábor
381 252 235
cedok-tabor@cedok.cz

tePlice Oc GAlerie
Otevřeno 7 dní v týdnu
nákupní centrum Galerie
nám. Svobody 3316
415 01 teplice
417 534 171, 724 626 911
cedok-teplice@cedok.cz

Ústí NAD lABeM
Hrnčířská 57/10
400 01 Ústí n. L.
475 220 382; 724 626 745
cedok-ustinl@cedok.cz

ZlíN
Kvítkova 80, 760 01 zlín
577 210 567; 577 210 705
cedok-zlin@cedok.cz

žďár NAD sáZAVOu
nám. Republiky 292/32
591 01 Žďár nad Sázavou
566 623 648
cedok-zdar@cedok.cz

AGeNturA klikNi.cZ
nádražní 1088
738 01 Frýdek-Místek
773 673 083
info@klikniacestuj.cz

AtlAs ZáJeZDů
Horní náměstí 3
746 01 opava
605 138 723
prodej@atlas-zajezdu.cz 

BeNeŠOVská cA
Pražská 1696/2
256 01 benešov
317 723 491
info@benesovskaca.cz

cA AlfA
valdštejnovo nám. 99
506 01 jičín 
493 531 536
alfajicin@iol.cz 

cA AtlAs
M. R. Štefánika 318/1
787 01 Šumperk
tel: 583 211 009
caatlas@caatlas.cz

cA ANNAstA
28. října 146; 535 01 Přelouč
466 958 076
ckannasta@cmail.cz

cA AstrA tOur
j. Seiferta 146
276 01 Mělník
603 142 023
info@astratour.cz

cA BBs HliNskO
adámkova 237
539 01 Hlinsko
tel: 469 311 433
cestovka@bbshlinsko.cz

cA BeNe
Msgre. b. Staška 66
344 01 domažlice
723 800 778
ca.bene.domazlice@iol.cz 

cA BeNficA
nám. Svobody 527
739 61 třinec 
558 331 959
info@benfica.cz 

cA BeskYD-eurO
t. G. Masaryka 386
739 61 třinec 
558 997 200
info@diskonttravel.cz

cA ČAs
Havlíčkova 7
266 01 beroun
311 625 762
cas.ca@seznam.cz

cA ciMeA trAVel
Mírové náměstí 5/5
748 01 Hlučín
595 042 240
cimeatravel@seznam.cz

cA ČPA makléři
Újezd 4012/10
796 01 Prostějov
582 332 691
j.hepnar@cpam.cz

cA eurOceNtruM
tyršova 880
517 41 Kostelec nad orlicí 
494 323 878
eurocentrum@eurocentrum.cz 

cA eurOceNtruM
Svatohavelská 66
516 01 Rychnov nad Kněžnou
494 532 949
eurocentrum@eurocentrum.cz

cA GlOBtOur
Pražská 1752
263 01 dobříš
tel: 318 520 059
ca.dobris1@seznam.cz

cA GOttlieBerOVá
nám. t. G. Masaryka 172
470 01 Česká Lípa 
487 823 155
gottlieberova@tiscali.cz 

cA GlOBus tOur cZ
na Hradbách 155
280 02 Kolín
321 718 718
info@globus-tour.cz

cA JeDeMe.cZ
Komenského mám. 113
271 01 nové Strašecí
775 091 483
info@ca-jedeme.cz

cA JežOVá
Masarykova třída 1325
735 14 orlová-Lutyně
596 516 387
vjezova@iol.cz

cA kD tOur
Krále jiřího z Poděbrad 626
252 30 Řevnice
777 885 760
Petr.kaderabek@kdtour.cz

cA lAViA
Palackého 3996
430 01 chomutov 
792 405 105
cedok@calavia.cz 

cA Mk – tOur
Kpt. jaroše 510
432 01 Kadaň 
474 342 727
mktour@atlas.cz 

cA lc kONtAkt
P. bezruče 3388 – oc centRaL
272 01 Kladno
773 788 699
lck4@lck.cz

cA lM tOur
Gen. Hlaďo 22
741 11 nový jičín 
720 101 648, 736 534 945
Ludmila.kellerova@seznam.cz,
mirek.gillar@ktknet.cz 

cA MOJe cestA
Masarykovo nám. 34
686 01 Uherské Hradiště
572 550 420
zajezdy@mojecesta.cz

cA PrADĚD
valová 2
789 01 zábřeh
 583 455 596
ckpraded@ckpraded.cz

cA rAkOVNík
nádražní 4
269 01 Rakovník
722 928 467
carakovnik@gmail.com

cA seDlákOVá
e. Floriánové 2
466 01 jablonec nad nisou
483 320 976
ck.jablonec@seznam.cz

cA tOP tOur
Karola Sliwky 128/14
733 01 Karviná 1-Fryštát
tel: 596 311 748
catoptour@seznam.cz

cA suN tOur
Mladotické nábřeží 848 
763 21 Slavičín
tel. 604 257 087
marta.koncicka@centrum.cz

cA tOur tĚŠíN
Hlavní třída 71
736 01 Havířov
596 811 740
tourtesin1@seznam.cz 

cA VitAtur
Masarykovo náměstí 138/13
274 01 Slaný
608 339 918
vitatur@cavitatur.cz

cA VMV tOur
Svobody 1680
530 02 Pardubice
732 410 912
info@vmvtour.cz

ck AGeNturA fOX
záhumenní 1152
742 21 Kopřivnice
556 808 250
prodejna@ckfox.cz

ck lADA
bulharská 54
541 01 trutnov
499 819 018
cklada@lada-trutnov.cz 

ck A JV PŘíBrAM
Žežická 599
261 01 Příbram
318 692 712
ajv@ajvpribram.cz

ck MAtOuŠek
na Příkopě 61
288 02 nymburk
325 616 348
info@ckmatousek.cz

ck sOuČek
Palackého 20
750 02 Přerov
581 706 050
provck@soucek.cz 

HADrAVOVá irena
Panská 136/1
377 01 jindřichův Hradec 
384 361 099
irena.hadravova@cedokpartnerjh.cz

kutNOHOrská cA
Palackého náměstí 330
284 01 Kutná Hora 
327 512 331
kca@atlas.cz

ŠtĚPáNkA růžiČkOVá
trávnická 2 (st.poliklinika)
796 01 Prostějov
582 330 654 
info@amima.cz

PrODeJNí MístA ck ČeDOk

iNterNetOVÝ ON-liNe PRodej
24 hodin denně na www.cedok.cz
telefonické informace a rezervace na modré lince Čedok 800 112 112

Údaje uvedené v katalogu byly zpracovány na základě informací dostupných a platných v době jeho zpracování. 
Čedok si vyhrazuje právo na jejich změnu. tiskové chyby v katalogu jsou vyhrazeny.

dtP: Magnus I s.r.o. | tisk: oRtIS drukarnia Sp. z o.o. | Foto: © fotky & foto, allphoto images, dr. eva Loucká, Mirek Frank, iStock, Shutterstock, archiv Čedoku | © 2019 Čedok a.s., veškerá práva vyhrazena.

uvítáme Vaše připomínky k tomuto katalogu.
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